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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)

(740)

al emisiunilor de teleshopping, import-export,
servicii specifice agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre.

M 2021 05714

02/08/2021
SHOP SANATATE SRL, STR.
MORII NR. 126, BIROU NR.3, ET.1,
SAT HALCHIU, JUDETUL BRASOV,
COM. HALCHIU, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

NED PROTECT CONSULTING -N.P.C.,
O.P.1 C.P. 298, BRASOV, 500500,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05849

(740)

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

(540)

e pastila

09/08/2021
COJOCAR RELU
INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA POPRICANI, JUDETUL
IASI, SAT VANATORI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastrru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit si alte substante pentru
spalat, preparate pentru curatare, lustruire,
degresare si slefuire, sapunuri
5. Produse farmaceutice şi de uz uman si
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive, suplimente
dietetice pentru uz uman şi veterinar, suplimente
dietetice destinate a completa o dietă normală
sau a avea beneficii asupra sănătăţii, alimente,
adaptate pentru uz medical, dezodorizanți,
suplimente alimentare și medicamente tip OTC,
săruri medicinale sub formă de pastile pentru
picioare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
în general, în special cu produse specifice
clasei 5, servicii privind strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate în
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, (de exemplu magazine online cum
ar fi farmacii online pentru produsele din clasa
5), vânzare prin intermediul site-urilor web sau

PRISACA MOLDOVA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.13.04
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
cu laptisor de matca, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar, pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu propolis,
suplimente dietetice de uz medical sau veterinar,
pe baza de propolis, suplimente alimentare
pe baza de polen, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, tinctura de propolis.
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de zahăr invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale
pentru micul dejun care conțin miere, preparate
din cereale acoperite cu zahăr și miere,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
cereale pentru micul dejun cu aroma de
miere, yuja-cha (ceai corean cu lămâie și
miere), ceară de albine, lăptișor de matcă,
propolis, propolis de uz alimentar, miere și
alimente care conțin miere, preparate constând
în totalitate sau în mare parte din miere,
fagure de miere (comestibile), miere uscată,
deshidratată, cristalizată sau solidificată folosită
ca dulciuri, bomboane, îndulcitori naturali sau
pastile, miere, propolis, miere amestecată cu
semințe, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere îmbogățită cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
fagure brut, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, înlocuitori de miere, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, sirop de melasă,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă
de uz alimentar, paste de întins pe pâine pe
bază de miere, miere, lăptișor de matcă pentru
alimentație umană, cu excepția celui de uz
medical, propolis pentru alimentație umană, nuci
învelite în miere, arome de cafea cu miere,
produse de cofetărie cu miere, porumb măcinat
cu miere, porumb copt cu miere, aluat cu miere,
fondante (produse de cofetărie) cu miere, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie) cu miere, turtă
dulce cu miere, halva cu miere, glazură pentru
șuncă cu miere, înghețată cu miere, muștar
cu miere, produse de cofetărie din fructe și
miere, produse de patiserie cu miere, aluat de
patiserie cu miere, propolis/clei de albine, budinci
cu miere, șerbeturi (înghețate) cu miere, iaurt
înghețat (produse de cofetărie înghețate) cu
miere, sosuri pentru gătit cu miere, sosuri pentru
mâncare cu miere, sosuri cu ierburi și miere,
sosuri gata făcute cu miere, sosuri pentru salate
cu miere, sosuri de carne cu miere, sosuri de
fructe cu miere, pâine coaptă în prealabil cu
miere, dulciuri de mestecat (nemedicinale) cu
umpluturi lichide de fructe și miere, băuturi pe
bază de ceai cu aromă de fructe și miere.
31. Polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie prima
pentru uz industrial, polen (materie prima), albine
vii, preparate alimentare pentru albine, pupe de
albine vii, polen (materie primă).

29. Unt cu miere, fructe conservate cu miere,

fructe, la conserve în amestec cu miere, produse
din lapte în amestec cu miere, băutură din lapte
și fructe (milk shake) în amestec cu miere, fructe,
procesate în amestec cu miere, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit cu miere, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe în amestec
cu miere, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă în amestec cu miere, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte în amestec
cu miere, creme de întins pe pâine care conțin
în principal fructe în amestec cu miere, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de suc de
fructe în amestec cu miere, semințe comestibile
în amestec cu miere, semințe, preparate în
amestec cu miere, semințe procesate în amestec
cu miere, unt de semințe în amestec cu miere,
uleiuri comestibile în amestec cu miere, uleiuri
cu mirodenii și miere, uleiuri solidificate pentru
alimente în amestec cu miere, uleiuri de uz
alimentar în amestec cu miere, flori comestibile
preparate în amestec cu miere, flori uscate
comestibile în amestec cu miere, afine preparate
cu miere, afine uscate cu miere, dulceață de
afine cu miere, alune prăjite cu miere, cremă
de alune cu miere, alune sărate preparate cu
miere, unt preparat din alune cu miere, alune
de pădure preparate cu miere, pastă tartinabilă
de alune în amestec cu miere, nuci glasate în
amestec cu miere, nuci opărite în amestec cu
miere, nuci uscate în amestec cu miere, nuci
preparate în amestec cu miere, nuci comestibile
în amestec cu miere, nuci conservate în amestec
cu miere, ulei de nuci în amestec cu miere, nuci
aromate preparate în amestec cu miere, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate în amestec
cu miere, gustări pe bază de fructe uscate în
amestec cu miere, extracte și concentrate de
carne în amestec cu miere, pastă de carne în
amestec cu miere, aspic de carne în amestec
cu miere, carne uscată sfărâmată în amestec
cu miere, bucăți de carne utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri în amestec cu miere, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne în amestec cu miere, preparate din carne
sau în care predomină carnea în amestec cu
miere, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne în amestec cu
miere, produse lactate în amestec cu miere.
30. Miere, miere naturală, înlocuitori de
miere, miere maturată natural, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, miere de manuka,
miere de helichrysum, produse tartinabile dulci
(miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, glazuri de miere pentru
șuncă, zahar, miere, sirop de melasă, cremă
16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

miere, vin fiert cu miere, vin roșu cu miere,
vin alb cu miere, vinuri spumante cu miere,
vinuri îmbogățite cu miere, vinuri dulci cu miere,
vinuri roze cu miere, vinuri neacidulate cu miere,
vin slab alcoolizat cu miere, vin de mure cu
miere, vin de căpșuni cu miere, vin de fructe cu
miere, băuturi aperitive pe bază de vin cu miere,
cocteiluri alcoolice preparate pe bază de vin cu
miere, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe
cu miere.
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
tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare cu
laptisor de matca, suplimente dietetice pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
pe baza de propolis, suplimente alimentare
cu propolis, suplimente dietetice pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
polen, suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, produse din fructe cu
miere, arahide glazurate cu miere, unt cu miere,
polen preparat pentru alimentatie, polen preparat
ca produs alimentar, pupe de albine procesate
pentru consum uman, miere, miere naturala,
inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
bilogica pentru consum uman, glazuri de miere
pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yujacha (ceai corean cu lamaie si miere), produse
apicole, ceara de albine, laptisor de matca,
propolis, propolis de uz alimentar, miere si

32. Băuturi nealcoolice din fructe și sucuri

de fructe cu miere, băuturi nealcoolice din
legume și sucuri din legume cu miere, apă
tonică și miere, apă plată în amestec cu
miere, apă carbogazoasă cu miere, apă
gazoasă (carbonatată) cu miere, apă minerală
aromatizată cu miere, apă cu arome de
miere, băuturi nealcoolice cu miere, băuturi
carbogazoase aromatizate nealcoolice cu miere,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi) și miere,
băuturi funcționale pe bază de apă și miere, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi) și
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai și
miere, nectaruri de fructe, nealcoolice și miere,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe) și miere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume și miere,
suc concentrat de fructe (nealcoolic) și miere,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice
și miere, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice) și miere, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor cu miere,
băuturi răcoritoare necarbogazoase cu miere,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare cu miere, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine și miere, bere și produse de
bere cu miere, bere fără alcool cu miere, bere cu
conținut caloric scăzut cu miere, bere îmbogățită
cu minerale cu miere, bere aromatizată cu miere,
bere artizanală cu miere, băuturi pe bază de bere
cu miere, cocktail-uri pe bază de bere cu miere,
preparate pentru fabricarea băuturilor cu miere,
cidru nealcoolic cu miere, cocktail-uri nealcoolice
cu miere, băuturi energizante cu miere, sucuri de
fructe cu miere, suc de fructe cu miere, extracte
de fructe nealcoolice pe bază de miere, sucuri
de legume (băuturi) cu miere, ape (băuturi) cu
miere, băuturi sportive bogate în proteine cu
miere, extracte nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor cu miere, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nonalcoolice cu arome de
fructe cu miere, preparate nealcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor cu miere, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice) cu miere, siropuri pentru
băuturi nealcoolice cu miere, vinuri nealcoolice
cu miere, vinuri fără alcool cu miere.
33. Aperitive (băuturi alcoolice) pe bază de
miere, băutură alcoolică distilată pe bază de
grâne și miere, băuturi alcoolice care conțin
fructe și miere, bitter (băuturi alcoolice) cu
miere, coniac cu miere, cidru alcoolic cu miere,
cocktail-uri (băuturi alcoolice) cu miere, curacao
(băuturi alcoolice) cu miere, digestive (lichioruri
și spirtoase) cu miere, băuturi distillate cu miere,
extracte din fructe alcoolice cu miere, kirsch cu
miere, lichioruri cu miere, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr cu miere, lichioruri de
mentă și miere, vin cu miere, vin spumant cu
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alimente care contin miere, preparate constand
in totalitate sau in mare parte din miere, fagure de
miere (comestibile), miere cu plante aromatice,
miere uscata, deshidratata, cristalizata sau
solidificata folosita ca dulciuri, bomboane,
indulcitor natural sau pastila, miere, propolis
si alte produse apicole, miere amestecata cu
seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, tinctura de propolis, alimente preparate
din miere. polen de albine (neprocesat), polen
de albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine, preparate alimentare pentru albine, pupe
de albine vii, bauturi din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe
baza de miere (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, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de 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
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, 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,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, 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 amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, 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, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
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în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, organizarea de târguri comerciale,
organizare de târguri în scopuri comerciale,
promovare de târguri în scop comercial,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, organizare de
târguri cu scop comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bere, servicii de târguri comerciale şi de
expoziţii comerciale., managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05923

12/08/2021
ASOCIAȚIA CLUB PRO ARMONIA
357, ALEEA PLOPILOR, NR.10,
SAT ȘTEFĂNEȘTII NOI,
ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ, 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)

ARMONIA B G J R L
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03; 26.04.01;
26.04.02; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de activități de recreere în
grup, organizarea de cursuri de exerciții în
grup, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
furnizarea de informații în legătură cu
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități culturale, activități
sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii educative
oferite de cluburi, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, furnizarea de instruire referitoare
la conveniențe sociale, scriere de discursuri,

───────
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(511)

altele decât cele pentru scopuri publicitare,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
antrenament și instruire (coaching) în dezbateri
politice, furnizarea de cursuri de pregătire
pe teme filozofice, asistență profesională
individualizată (coaching).
45. Consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, cluburi pentru întâlniri cu
scop social, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, consiliere politică, consultanță
politică, organizarea reuniunilor politice cu scop
social., servicii juridice, servicii juridice de
mediere.

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, 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, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), table
de scris, schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), pungi conice din hârtie,
hârtie de calc (papetărie), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
produse de radiere, şabloane pentru ştergere,
gravuri obţinute prin acvaforte, prosoape din
hârtie pentru faţă, figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din din papier mâché

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06286

27/08/2021
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT NR. 2, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

Bronhoxan
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:rosu (HEX
#E31E24), negru (HEX #2B2A29)
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hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor și
a băuturilor, 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), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, 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, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, 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,

(pastă, dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
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, 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, 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),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
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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), caractere (numere şi
litere) / litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat /
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari 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), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, 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, 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,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, 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, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), 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
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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, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, 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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea
locurilor
pentru
spectacole,
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 know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de

interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, 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, 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), raportare
fotografică,
fotografie,
instruire
practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, 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 de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
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, calibrare
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(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, 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, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, 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, audit
energetic, design de arte grafice, 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, 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,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, 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,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de opticieni,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06338

30/08/2021
CARMEN-MIHAELA BUSCH,
STRADA CIUCAȘ, NR. 9, ETAJ 4,
APARTAMENT 17, JUD. MUREŞ,
TÂRGU-MUREȘ, 540399, MUREȘ,
ROMANIA

SĂNĂTATE ESENŢIALĂ
(531)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
educație, divertisment și sport, administrarea
serviciilor educaționale, analiza rezultatelor și
datelor testelor cu caracter educativ pentru
terți, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
educative, consultanță profesională referitoare la
educație, coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de învățământ
secundar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel de învățământ primar,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
cursuri de reactualizare a cunoștințelor pentru
examenele de stat, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, educație, informații în
materie de educație, educație și instruire,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de materiale educative, evaluări
didactice pentru combaterea dificultăților de
învățare, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de instalații pentru examinări în domeniul
educativ, furnizare de instalații pentru meditații,
furnizare de instalații privind învățământul,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintro rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, închiriere
de cărți, închiriere de cărți audio, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, închiriere de materiale educative,
închiriere de materiale educative înregistrate,
închiriere de materiale și aparatură didactică,
închirierea de materiale educaționale, informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informații privind examenele pedagogice,
instruire, învățământ, teste educative, servicii
educaționale și de predare, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet
sau extranet, servicii de predare asistate pe
calculator, servicii de învățământ primar, servicii
de învățământ liceal, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
consultanță în domeniul educației, seminarii

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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 06461

(740)

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

06/09/2021
PRECURSOR SRL, STRADA
AJUSTORULUI NR. 4, CAMERA
NR. 2, BLOC C4, ET. 2, AP.
13, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NEW EDU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 01.05.03
(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
(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,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, furnizare de informații și consiliere
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educative, producție de rapoarte privind
învățământul, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, organizare
și coordonare de cursuri educaționale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
seminarii educaționale, organizare de seminarii,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de cursuri prin metode
de învățare programată, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu
scop cultural, educaţional şi de divertisment,
organizare de cursuri.

(210)
(151)
(732)

M 2021 06713

(740)

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

16/09/2021
SEBASTIAN TUDORICI, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR. 22A,
ET. 2, APT. A-22, JUD ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06709

16/09/2021
ANYTACOOKING SRL, STR.
EROILOR NR. 122, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

GRAND SLOTS
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1005737/25.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „SLOTS”.

CHOCO DECO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcții, sticlărie, porţelan şi lut.
30. ciocolată, Cacao, produse de cofetărie,
îngheţată, glazuri comestibile pe baza de
ciocolată.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, instruire, furnizarea
de activităţi de petrecere a timpului liber
(divertisment), activități sportive, săli de jocuri,
organizare de jocuri și competiții, jocuri de
noroc, administrare (organizare) de jocuri de
poker, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, jocuri de pariuri on-line,
servicii de jocuri de loterie, servicii de jocuri
de pronosticuri, servicii de jocuri de cărţi, jocuri
electronice, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, pariuri sportive,
servicii oferite de cazinouri, servicii specifice
cazinourilor, servicii de cazino (jocuri), servicii de
cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
furnizare de instalații de cazinou, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, serviciile
menționate anterior online pe toate tipurile de
rețele de comunicare, închiriere de mașini și
aparate de jocuri, furnizare de instalații de săli
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri

───────
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și pentru jocuri, servicii de jocuri on-line printro rețea de calculatoare, servicii de jocuri de
noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.

portabile, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din lumea
reală.
35. Organizarea de expozitii si targuri in
scopuri comercial, publicitar si de promovare,
furnizarea de informatii si consiliere comerciala
pentru consumatori (consiliere consumatori),
prezentarea produselor in medii de comunicare
pentru retail, servicii oferite de magazine online,
demonstratii cu produse, promotii pentru aceste
produse.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, servicii de consultanță în
materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, gazduire de aplicatii mobile.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 06733

(740)

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

17/09/2021
OLTSPERA SRL, STR.
VOINICENILOR, NR. 690 C,
COMUNA SÂNTANA DE MUREŞ,
JUDEŢ MUREŞ, SAT SÂNTANA DE
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

───────

(540)

Ghiţă
(531)

Clasificare Viena:
27.01.01; 27.01.02; 29.01.14; 26.13.25
(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#06E4EF), portocaliu (HEX #E3381B),
galben (HEX #FFB000), negru (HEX
#231F20)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicatii software descărcabile, aplicatii
mobile descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, programe informatice pe telefonul
mobil, aplicații mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06808

(210)
(151)
(732)

M 2021 06815

(740)

MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, 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, BUCUREŞTI, 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, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

CABANOS AFUMAT
S Sibiu din 1922

COTLET FIERT ŞI
AFUMAT S Sibiu din 1922

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1005850/25.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “CABANOS AFUMAT”.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
05.03.11; 03.04.18
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
verde (HEX #005e66)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.12; 27.05.17; 26.04.16;
26.04.18
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ff2018),
negru (HEX #1b1716), roz (HEX
#f40a83), galben (HEX #c59d00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06819

(210)
(151)
(732)

M 2021 06827

(740)

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

(740)

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

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

(540)

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

(540)

FRIGĂRUI DE PORC CU
LEGUME S Sibiu din 1922

Jumari S Sibiu din 1922
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.15
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
portocaliu (HEX #e44027)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005849/25.02.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
“FRIGĂRUI DE PORC CU LEGUME”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.05.25; 29.01.15;
27.07.01
(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), portocaliu (HEX
#ff4e00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06840

(210)
(151)
(732)

M 2021 06841

(740)

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

(740)

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

(540)

Muschi Azuga
S Sibiu din 1922

Muschi file S Sibiu din 1922
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #ff4e3c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1005848/25.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “Muschi Azuga”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #64227c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06845

(210)
(151)
(732)

M 2021 06849

(740)

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

(740)

MDA Intellectual Property S.R.L.,
STRADA DANIEL DANIELOPOLU NR.
30-32, CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

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

(540)

(540)

Salam Săliște S Sibiu din 1922

Salam Victoria
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005846/25.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Salam".

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#8b2733), bej (HEX #e9ccba), roz
(HEX #f40a83)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte de carne, uleiuri şi
grăsimi comestibile.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
portocaliu (HEX #ff4500)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi produse din carne.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 06850

(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, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 06922

(740)

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

24/09/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

Șuncă de Praga
S Sibiu din 1922
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
turcoaz (HEX #00a7c7)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri şi
grăsimi comestibile.

FAIRY MAX POWER
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1005497/23.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: „MAX” şi „POWER”.

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18;
26.05.01; 26.05.18; 01.15.15
(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire și alte substanțe
de spălare, preparate de curățare, lustruire,
degresare și abrazive, săpunuri, detergenți
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pentru spălarea vaselor, șervețele impregnate cu
preparate de curățare.
5. Săpun antibacterian, săpun dezinfectant,
dezinfectante folosite pentru igienă, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, biocide,
fungicide, erbicide, germicide.
21. Articole de curățare, respectiv: cârpe, bureți
abrazivi, bureți, cârpe de șters praful, bureți
metalici, mopuri, lavete, perii (cu excepția
pensulelor).

8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea

materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.
20. Feronerie nemetalică, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, dispozitive de
fixare nemetalice, dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), mobilă și mobilier.
35. Regruparea în beneficiul terților de articole
de fierărie, feronerie, feronerie si articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, obiecte mici din armătură
metalică, de exemplu, şuruburi, bolţuri, cuie,
rotile pentru mobilă, dispozitive de fixare
pentru ferestre, încuietori și chei metalice,
materiale de construcții și elemente din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, legături metalice, bolţuri metalice,
bolţuri cu ochi/şuruburi cu inel, inele de
etanşare metalice, fitinguri metalice, balamale
metalice, cârlige (feronerie), cuie, duze metalice,
piuliţe metalice, şaibe metalice, elemente de
fixare metalice, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, instrumente
de fixare și îmbinare, unelte manuale pentru
tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea
suprafeței, feronerie nemetalică, garnituri pentru
uși, porți și ferestre, nu din metal, dispozitive
de fixare nemetalice, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), mobilă și mobilier
(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 poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerț în spațiu fizic
și/sau online, cu amănuntul și/sau cu ridicata
a produselor proprii și ale terților, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 06927

(740)

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

27/09/2021
VITALIE SULJENCO, ALEEA
VERGULUI NR. 4, BL. 15, SC.
B, ET. 8, AP. 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WINSCREW
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, feronerie, feronerie si
articole metalice, de mică dimensiune, piulițe,
buloane și brățări metalice, obiecte mici din
armătură metalică, de exemplu, șuruburi, bolțuri,
cuie, rotile pentru mobilă, dispozitive de fixare
pentru ferestre, încuietori și chei metalice,
materiale de construcții și elemente din metal,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfășurare
sau fixare, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, legături metalice, bolțuri metalice,
bolțuri cu ochi/șuruburi cu inel, inele de etanșare
metalice, fitinguri metalice, balamale metalice,
cârlige (feronerie), cuie, duze metalice, piulițe
metalice, șaibe metalice, elemente de fixare
metalice.
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comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 06948

27/09/2021
SC ORIGINAL TRADE MARKS
SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

M 2021 06949

27/09/2021
SC ORIGINAL TRADE MARKS
SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800001, GALAȚI,
ROMANIA

Synergy Drink
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale și veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente proteice.
29. băuturi pe bază de iaurt, băuturi pe bază de
lapte.
32. Băuturi non alcoolice.

Nutrabiotics
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale și veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente proteice.
29. băuturi pe bază de iaurt, băuturi pe bază de
lapte., toate aceste produse conţin probiotice.
30. Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, toate aceste produse
conţin probiotice.
32. Băuturi non alcoolice., toate aceste produse
conţin probiotice.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07002

29/09/2021
AGA ASIA LOGISTIC S.R.L., STR.
SINAIA NR. 18, BL. 16, SC. 1, ET.
3, AP. 12, CAM. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022765, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07019

(740)

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

29/09/2021
SC CRAMA CEPTURA SRL,
SAT CEPTURA DE JOS NR. 699,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

AGA ASIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1004211/14.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „ASIA”.

Pelin de CEPTURA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.01; 01.05.02;
01.05.12; 24.15.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe proaspete, nuci neprocesate, legume
proaspete și ierburi proaspete.

(531)

Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealu-Mare Ceptura.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07035

30/09/2021
VIILE BUDUREASCA SRL,
COM. GURA VADULUI NR.
472, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA GURA VADULUI,
107300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

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

M 2021 07065

30/09/2021
LABEL INDUSTRY SRL, STRADA
BIELZ ALBERT EDUARD NR.89,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550031,
SIBIU, ROMANIA

Label Industry
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

(540)

───────

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
Budureasca SAUVIGNON
& SAUVIGNON sec
(531)

Clasificare Viena:
05.03.04; 02.01.01; 02.01.22; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, bej, alb, negru,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07112

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

04/10/2021
CLAUDIU MICULICI, STR.
TEIULUI, NR. 18, JUDEŢ TIMIŞ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

M 2021 07202

06/10/2021
TEATRUL REGINA MARIA, PIATA
FERDINAND NR. 4-6, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST CRIŞANA
ORADEA ROMÂNIA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1008119/21.03.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: ”ORADEA” și “ROMÂNIA”.

B BANATU' JUNIOR
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005961/28.02.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "BANATU' " şi "JUNIOR".

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.04; 05.03.13; 29.01.14;
25.05.05; 26.07.17
(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente culturale, servicii
de divertisment şi amuzament, organizare de
spectacole şi concerte, producţie de spectacole,
prezentări de spectacole, rezervări de locuri
pentru spectacole.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 26.01.03;
29.01.15
(591) Culori revendicate:auriu, galben, maro,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de
o formație muzicală, servicii oferite de o formaţie
muzicală, producție de videouri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
divertisment.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

pentru șervețele, prosoape de hârtie, prosoape
de hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, prosoape din hârtie, role
de bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică,
șervete din hârtie de uz cosmetic, șervetele de
masă din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
de masă din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele din
celuloză, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, șervețele din
hârtie pentru față, hârtie, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă.

M 2021 07241

11/10/2021
EFSANE ACTIV, B-DUL
VOLUNTARI NR. 86, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

MAXI FRESH E BY EFSANE

(540)

M 2021 07250

08/10/2021
RAUL ENDEȘ, STR.
TRANDAFIRILOR NR. 17, SAT
DEZMIR, JUD. CLUJ, COMUNA
APAHIDA, CLUJ, ROMANIA

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007813/16.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: „MAXI” şi „FRESH”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie absorbantă, hârtie aspră (pentru
toaletă), hârtie igienică, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie pentru șervețele, prosoape
de hârtie, prosoape de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, role de bucătărie (hârtie),
role de hârtie igienică, șervete din hârtie de uz
cosmetic, șervetele de masă din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele de masă din hârtie, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de unică folosință,
șervețele din celuloză, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din hârtie pentru față, hârtie, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: hârtie
absorbantă, hârtie aspră (pentru toaletă), hârtie
igienică, hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie

Sushi FACTORY
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1005338/22.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „Sushi”.

(591)

Culori revendicate:roşu (Pantone 1805
C), negru (Pantone Neutral Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sushi.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor a produselor din clasa 30,
respectiv sushi, servicii de comerţ cu amănuntul
şi ridicata a produselor din clasa 30, respectiv
sushi, servicii de promovare prin orice mijloace
inclusiv prin cele on-line a produselor din clasa
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30, respectiv sushi, vânzare pe platforma online
a produselor din clasa 30, respectiv sushi.
43. Servicii oferite de restaurant (servirea
mesei), servicii de restaurant, servicii de
catering.

eşarfe, fulare, caciuli, sepci, curele (accesorii
vestimentare).
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, echipamente din plastic
pentru terenuri de joacă, structuri de cățărat
pentru terenuri de joacă, aparate de joacă
pentru interior pentru copii, echipamente din
lemn pentru terenuri de joacă, echipament de
locuri de joacă pentru copii, articole de joacă
educative, echipamente pentru terenuri de joacă.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale
şi carbogazoase, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri
din legume sau fructe, instant pentru băuturi din
cereale (produse pentru prepararea băuturilor
nealcoolice), apă cu arome, băutură răcoritoare
din ghimbir, băuturi cu proteine, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi din legume, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de ovăz (nefiind
înlocuitori de lapte), băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, cidru fără alcool, cocteiluri fără
alcool, efervescente (prafuri pentru prepararea
băuturilor), esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
limonade, nectaruri de fructe, nealcoolice,
siropuri de fructe, smoothies, sorbeturi (băuturi).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hotel,
servicii oferite de pensiuni, 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 pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07284

(740)

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

11/10/2021
SPORTS EXPERIENCE S.R.L.,
STR. LOTRU NR.35, CORP C1,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOOTBALL
MUSEUM Bucharest
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru femei,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole vestimentare pentru bărbați, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile,
articole
de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii și adulti, articole purtate
în jurul gâtului, confecții (îmbrăcăminte),
tricouri, maiouri, pantaloni, pantaloni scurţi,

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07313

(210)
(151)
(732)

12/10/2021
VEDRA INTERNATIONAL S.A.,
STR. DR. ION GHIULAMILA NR.
19, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 07334

13/10/2021
AMELIA DIACONU, STR. DR.
GRIGORE ȚĂRANU NR. 17A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Fără pauză la menopauză
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:mov (HEX #951D5A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

GREEN CREDIT
VERDE LA CREDITE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007944 din data
17.03.2022 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”GREEN” şi „CREDIT”.

───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.06
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Realizare de sondaje online de cercetare
în domeniul administrării afacerilor, studii de
sondaje de opinie cu privire la piață.
36. Credite ipotecare, brokeraj de credite,
intermediere de credite, cosiliere privind
creditele, credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
acordare de credite de consum, servicii de
intermediere de credite, servicii de credite pentru
nevoi personale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,

M 2021 07364

fungicide,
erbicide,
acaricide,
preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate
pentru
distrugerea
paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte
agricole,
altele
decât
cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat,
ovăz
neprocesat,
mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,

13/10/2021
SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

Field Seeds Academy
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
144 C), negru (Pantone Process Black
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
41

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
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, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare

pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video,
nedescărcabile,
instruire
practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,

M 2021 07365

fungicide,
erbicide,
acaricide,
preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate
pentru
distrugerea
paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte
agricole,
altele
decât
cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat,
ovăz
neprocesat,
mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojiți sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,

13/10/2021
SYNGENTA AGRO S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013685, ROMANIA

Field Seeds Academy
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
632 C), negru (Pantone Process Black
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
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legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
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, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare

pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video,
nedescărcabile,
instruire
practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide,
erbicide,
acaricide,
preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate
pentru
distrugerea
paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte
agricole,
altele
decât
cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat,
ovăz
neprocesat,
mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
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BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 73-81,
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Field Seeds Academy
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
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gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
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, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de

vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video,
nedescărcabile,
instruire
practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

putregaiului, germicide, repelent pentru insecte,
insecticide, preparate pentru exterminarea
larvelor, preparate chimice pentru tratarea bolilor
care afectează cerealele, substanțe nutritive
pentru microorganisme, paraziticide, pesticide,
preparate
pentru
distrugerea
paraziților,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie.
7. Unelte
agricole,
altele
decât
cele
acționate manual, utilaje agricole, elevatoare
agricole, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și grânelor,
separatoare de cereale, mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, secerători, mașini de
secerat și legat, mașini de secerat și treierat,
instalații de cernere, mașini de cernere (mașini),
semănătoare (mașini), freze de pământ pentru
scopuri agricole, mașini de plivit.
9. Fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, panouri
informative cu afișaj electronic, publicații
electronice, descărcabile, ochelari de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor, căști
de protecție, măști de protecție, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranță reflectorizante,
prelate de protecție, vizier pentru căști.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, cataloage, diagrame,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, formulare, tipărite, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), reviste (publicații periodice), ghiduri
(manuale), buletine informative, rechizite și
articole de birou, cu excepția mobilei, hârtie,
creioane, stilouri (rechizite de birou), carnete
de notițe (papetărie), agende, broșuri, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau carton,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite.
31. Produse agricole și horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, tărâțe, semințe de cereale,
neprocesate, grăunțe (cereale), porumb
neprocesat,
ovăz
neprocesat,
mazăre
proaspătă, ardei (plante), plante proaspete,
cartofi, proaspeți, orez, neprocesat, secară,
răsaduri, semințe pentru plantare, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, turbă, naturală/
gazon, știuleți de porumb dulce neprocesat
(decojițl sau întregi), arbori, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
ierburi proaspete, cereale brute.
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Field Seeds Academy
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe, agricultură și horticultură, compost,
bălegar, îngrășăminte, aditivi, produse chimice
pentru insecticide, aditivi, produse chimice
pentru fungicide, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, preparate
chimice pentru scopuri științifice, altele decât
pentru uz medical sau veterinar, substanțe
chimice pentru analize în laborator (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiului,
preparate de diagnosticare (în domeniul
agriculturii și horticulturii), altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
îngrășăminte, preparate pentru ameliorarea
solului, gene de semințe pentru producția
agricolă, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor care afectează cerealele, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
îngrășăminte azotate, preparate de reglare a
creșterii plantelor, substanțe pentru conservarea
semințelor, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, preparate de elemente trasoare
pentru plante, biostimulanți pentru plante.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide,
erbicide,
acaricide,
preparate
antiparazitare, preparate pentru distrugerea
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de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, servicii de
videoconferință.
41. Organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, antrenare
(instruire), transfer de know-how (instruire),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video,
nedescărcabile,
instruire
practică
(demonstrații), furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire) toate acestea în
domeniul agriculturii și horticulturii.
42. Cercetare biologică, analiză chimică,
cercetare chimică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, inginerie, consultanță tehnologică,
găzduirea site-urilor web (site-uri web), platforma
ca serviciu (PaaS), cercetare științifică, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de control al dăunătorilor pentru
agricultură și horticultură, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură și
horticultură, distrugerea buruienilor.

35. Publicitate, servicii publicitare, de marketing

și promoționale, de exemplu, dar fără a se
limita la, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe și
alte materiale publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire Ia potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
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, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, machetare pentru promoțiile
comerciale sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și/
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07421

(740)

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

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2021 07435

14/10/2021
AS NATURAL EXTRACT SRL,
STR. EROILOR NR. 4, CLADIREA
C2, JUDEȚ PRAHOVA, BUCOV,
107110, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TISODENT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
spray-uri pentru reîmprospătarea respiraţiei,
preparate cosmetice pentru reîmprospătarea
respirației, geluri de albire a dinţilor, pastă de
dinţi, apă de gură, nu pentru scopuri medicale.

APĂ din BĂTRÂNI APĂ DE
MASĂ NECARBOGAZOASĂ

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.05.01; 24.05.20
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
BLUE 072C), verde (Pantone 382U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape de masă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07516

(210)
(151)
(732)

18/10/2021
SC DENEGA-LINE SRL, STR.
NICOPOLE 48 A, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

M 2021 07518

18/10/2021
ZOLTAN KATONA, CALEA TURZII
NR. 233A, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

electric group
(531)

Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Produse pentru prevenirea deteriorării
lemnului, coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru
tipărire, marcare și gravare, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărireu şi
artă.
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.
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.
───────

Lady DG HAIR AND
BEAUTY SALON
(531)

Clasificare Viena:
24.09.03; 24.09.05; 26.01.03; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
perforarea trupului (body peiercing), depilare cu
ceară, servicii de coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de ăngrijire la domiciliu, ervicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
de manichiurp, servicii de masaj.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07537

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

02/11/2021
ODOBESTI VINEX SRL, STR.
ŞARBA NR. 23, COM. JARISTEA,
JUD. VRANCEA, VĂRSĂTURA,
VRANCEA, ROMANIA

M 2021 07549

19/10/2021
S.C. CAFFETERRA 2GO SRL,
COM. BORCA NR. 662, JUDETUL
NEAMT, LOC. SABASA, 617075,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CaffeTerra wild energy
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 19.07.16; 29.01.13; 07.05.06
(591) Culori revendicate:albastru, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin,
băuturi pe bază de vin

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.04
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
143 C), rosu (Pantone 1788 C), maro
(Pantone 477 C), negru (Process Black
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

───────

REGGAL Crama Şarba
(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
pâine, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, jeleuri de fructe (cofetărie), produse de
brutărie, plăcinte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulcețuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne afumată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
smântână (produse lactate), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi cremoase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi cu gust de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brânzeturi proaspete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brânzeturi maturate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carne procesată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carne
tocată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carne friptă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șuncă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cașcaval, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cașcaval afumat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jumări de porc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu salam, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu salam pepperoni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cârnați afumați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu caltaboși (cârnați), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cârnați cruzi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu miere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
miere naturală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăcintă cu carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de

M 2021 07577

20/10/2021
MOLINI BUNATATI DIN SIBIU
S.R.L., SAT JINA NR. 776, JUD.
SIBIU, COMUNA JINA, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

MOLINI BUNATATI
DIN SIBIU 2015
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006834 din data
08.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “BUNATATI DIN SIBIU“.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 06.01.02; 06.01.04;
03.04.24; 03.04.26; 26.05.01; 26.05.16;
26.11.03; 26.11.12
(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, ouă și produse
din ouă, produse lactate și înlocuitori, dulcețuri,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, carne afumată, produse lactate,
smântână (produse lactate), produse lactate
tartinabile, iaurturi cremoase, iaurturi de băut,
iaurturi cu gust de fructe, brânzeturi, brânzeturi
proaspete, brânzeturi maturate, carne, carne
procesată, carne tocată, carne friptă, cârnați,
șuncă, cașcaval, cașcaval afumat, jumări de
porc, salam, salam pepperoni, cârnați afumați,
caltaboși (cârnați), cârnați cruzi.
30. Miere, miere naturală, plăcintă cu carne,
produse de patiserie, prăjituri, șerbeturi,
înghețată, sirop de masă, siropuri aromatizate,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
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vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sirop de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu siropuri aromatizate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ouă și produse
din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulcețuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
carne afumată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu smântână (produse lactate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse lactate tartinabile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu iaurturi
cremoase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu iaurturi de băut, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
iaurturi cu gust de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brânzeturi proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brânzeturi maturate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carne procesată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carne tocată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne friptă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brioșe cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu budinci, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cornuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pâine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brioșe cu fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu budinci,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cârnați, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șuncă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cașcaval, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cașcaval
afumat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jumări de porc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
salam, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu salam pepperoni, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârnați afumați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caltaboși (cârnați), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârnați cruzi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu miere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu miere naturală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plăcintă cu carne, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sirop de masă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu siropuri aromatizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07591

20/10/2021
SMART INTERIOR DESIGN SRL,
STR. CAMPIA LIBERTATII NR. 9,
BUCURESTI, ROMANIA

smartinteriors
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
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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,
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, 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, 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 / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, 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,
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
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din lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice,
pupitre, 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 (mobilă), scaune de duş, bufeturi 200253
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. 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
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administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie

de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
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cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cvuri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analizăchimică, 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, consultanţăîn proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţăîn 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 electronicăa
datelor, monitorizarea electronicăa 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
științificăși tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științificăși tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
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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 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, consultanţătehnologică
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07598

20/10/2021
SILVIA-CLAUDIA ȚIGĂNUȘ,
COMUNA CORNU NR. 186, JUDEȚ
PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA
MARIUS-CĂTĂLIN ȚIGĂNUȘ,
COMUNA CORNU NR. 186, JUDEȚ
PRAHOVA, SAT CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

───────

Amora winery
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.02; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri: vin alb, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de căpșuni, vin de fructe, vin de
mure, vin de orez galben, vin de struguri, vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin pentru
gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vin tradițional coreean de orez (makgeoli), vinuri
albe spumante, vinuri cu alcool, vinuri 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,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
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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
alcoolice răcoritoare aromatizate, cocteiluri
alcoolice, cocteiluri alcoolice care conțin lapte,
cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri alcoolice
preparate, cocteiluri preparate pe bază de vin,
extracte din fructe cu alcool, cocteiluri alcoolice
în formă de gelatine răcite, punci de rom, punci
de vin, punciuri cu alcool, băuturi spirtoase,
alcool de mentă, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi slab alcoolizate,
curaçao, hidromel, înlocuitori de sake, jeleuri
alcoolice, lichior de anason, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri, lichioruri
care conțin cremă, lichioruri cremă, lichioruri din
plante, lichioruri pe bază de cafea, nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), rachiu
de pere, sake, amontillado, aperitive pe bază de
lichior din alcool distilat, băuturi pe bază de vin,
piquette (băutură pe bază de vin), vermut.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
servicii de agenții import – export, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare în cadrul magazinelor specializate pe
băuturi alcoolice şi nonalcoolice, promovarea
vânzărilor băuturilor alcoolice şi non-alcoolice
la puncte de vânzare şi standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau engros prin intermediul magazinelor şi standurilor
de vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
incluzând vânzarea online de: vinuri, băuturi
alcoolice şi non-alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul 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 corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice.
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, servicii de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de localuri tip snack-bar,
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 frestaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii
de baruri cu narghilea, servicii de catering,
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servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de coteiluri, 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
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
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 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,
servicii de snackbaruri, 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 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, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07601

20/10/2021
ECOTERAPIA SRL, BD. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 21, BL. 4, SC.
C, ET. 5, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ECOTERAPIA AROMATICA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1006434/03.03.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „ECOTERAPIA” şi „AROMATICA”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.15
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Anticearcăne (cosmetice), adezivi pentru
gene,
păr
și
unghii
false,
batoane
corectoare (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane

───────
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pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eyeliner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizuoshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme antiîmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după

bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire (cosmetice), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
tip cold cream de uz cosmetic, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
și loțiuni pentru bronzat (cosmetice), cremesufleu pentru corp, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), emoliente (cosmetice),
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten (cosmetice), emulsii de corp
(cosmetice), emulsii faciale (de uz cosmetic),
exfoliante pentru curățarea pielii, exfoliante
pentru îngrijirea pielii, foițe de pudră pentru
față, fond de ten iluminator pentru piele,
geluri de curățare, geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi, geluri
pentru fata, geluri pentru ochi, geluri pentru
întârzierea îmbătrânirii, granule pentru curățarea
feței, hârtie abrazivă pentru unghii, intăritor
pentru unghii, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de corp, lapte de curățare pentru față,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, lapte
hidratant, loțiune de baie, loțiune pentru piele
(cosmetice), loțiune pentru curățarea tenului,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, loțiuni cosmetice
pentru față, loțiuni cu protecție solară (de uz
cosmetic), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante pentru
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piele (produse cosmetice), loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
ochi, loțiuni pentru protejare împotriva soarelui
(cosmetice), loțiuni pentru reducerea celulitei,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru intarire, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice cu protecție solară puternică
sau totală, preparate hidratante (cosmetice),
preparate cosmetice de îngrijire a pieii pentru
îndepărtarea ridurilor, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare, preparate cosmetice pentru albirea
pielii, preparate cosmetice pentru catifelarea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea feței, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse de curățare pentru ochi, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse de protecție solară, produse după
plajă, de uz cosmetic, produse exfoliante,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față, produse hidratante, produse pentru buze
(nemedicinale), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,

produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
tonifierea pielii, produse pentru îmbunătățirea
texturii pielii, pudră de corp, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de față de
uz cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, soluții pentru spălături oculare, care nu
sunt de uz medical, sprâncene false, săruri
de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare (cosmetice), ulei de corp sub formă de
spray, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice), uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare (cosmetice),
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de
corp, unt de mâini și de corp, unt de cacao
de uz cosmetic, vopsele pentru gene, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, esență
de badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe
eterice, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, esențe și uleiuri eterice,
esență de mentă (ulei esențial), gel de levănțică,
geraniol, helichrysum (uleiuri eterice), ulei de
iasomie, ulei de lavandă, preparate pentru
aromoterapie, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esențiale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei
brut din mentă, ulei de amla de uz cosmetic,
uleiuri esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale,
uleiuri parfumate, uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acțiunea căldurii, uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri și esențe,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
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esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea de lichide pentru țigări electronice,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate de masaj (de
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, 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 masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz comercial, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, bile de masaj, covorașe
pentru băi de masaj efervescente, dispozitive
pentru masajul corporal, instrumente de masaj
manual, instrumente pentru masarea gingiilor,
mănuși pentru masaj, mănuși pentru masaj din
păr de cal, paturi de masaj de uz medical,
pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de spumă pentru masaj, role
de masaj electrice, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, arzătoare de parfumuri
(altele decât cele electrice), arzătoare de
ulei (terapie cu arome), arzătoare de ulei
esențial, arzătoare de ulei parfumat, arzătoare
parfumate (casnic), dispozitive de încălzire a
lumânărilor, electrice și neelectrice, farfurioare
pentru difuzarea de uleiuri aromatice, recipiente
pentru potpourri, suporturi pentru bețișoare
parfumate, vase pot pourri.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
anticearcăne, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, batoane corectoare, anticearcăne
corectoare (cosmetice), bețișoare cu vată

impregnate cu produse demachiante, baze
pentru machiaj sub formă de paste, corectoare
anticearcăne,
corector
facial,
cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru buze, creioane de contur pentru buze,
creioane de machiaj, creioane dermatografe,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru
ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, cretă de
fardat, creme pentru bronzarea pielii, produse de
demachiere, eye-liner (cosmetice), fard cremos
de obraz, fard gras, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de sprâncene, fond de
ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), luciu de buze, măști
de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme antiîmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
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de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea

tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
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produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt
de cacao de uz cosmetic, vopsele pentru
gene, apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
esență de badian, uleiuri esențiale de cedru,
esențe eterice, creme pe bază de uleiuri
esențiale pentru aromaterapie, esențe și uleiuri
eterice, esență de mentă (ulei esențial), gel de
levănțică, geraniol, helichrysum (uleiuri eterice),
ulei de iasomie, ulei de lavandă, preparate
pentru aromoterapie, produse aromatizante
pentru alimente, sub formă de uleiuri esențiale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol,
terpene (uleiuri esențiale), tămâi fumigene
(kunko), ulei brut din mentă, ulei de amla
de uz cosmetic, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, uleiuri pentru parfumuri
și esențe, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale), ulei de arbore de ceai, ulei de
cocos de uz cosmetic, ulei de migdale, ulei de
pin, ulei de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea

frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea de lichide pentru țigări electronice,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoare parfumate, arzătoare
de parfumuri (altele decât cele electrice),
arzătoare de ulei (terapie cu arome), arzătoare
de ulei esențial, arzătoare de ulei parfumat,
arzătoare parfumate (casnic), dispozitive de
încălzire a lumânărilor, electrice și neelectrice,
farfurioare pentru difuzarea de uleiuri aromatice,
recipiente pentru potpourri, suporturi pentru
bețișoare parfumate, vase pot pourri, aparate
de masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate
de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru gât, aparate de masaj pentru spate,
aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj
prin împachetări termice, aparate de masaj
profund cu căldură, aparate de masaj (de
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, 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 masaje
estetice, de uz casnic, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz comercial, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, bile de masaj, covorașe
pentru băi de masaj efervescente, dispozitive
pentru masajul corporal, instrumente de masaj
manual, instrumente pentru masarea gingiilor,
mănuși pentru masaj, mănuși pentru masaj din
păr de cal, paturi de masaj de uz medical,
pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de spumă pentru masaj, role
de masaj electrice, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

amoniacale, alcalii volatile de uz industrial
(amoniac), catalizatori cu gaze de sinteză
pentru fabricile și instalațiile de producere a
amoniacului, oxigen, oxigen de uz industrial,
oxigen solid, nu de uz medical, amestecuri
oxigen-ozon, altele decât cele pentru uz medical,
peroxid de hidrogen (apă oxigenată) de uz
industrial, produse chimice pentru dizolvarea
oxigenului din apă, substanțe chimice pentru
absorbția de oxigen, îngrășăminte, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
naturale, fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
amestecate, zgură (îngrășăminte), superfosfați
(îngrășăminte),
săruri
(îngrășăminte),
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, îngrășăminte
organice,
îngrășăminte
hidroponice,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, alge marine
(îngrășăminte), îngrășăminte pentru pământ,
compoziții pentru îngrășăminte, îngrășăminte
pentru
semințe,
îngrășăminte
pentru
plante, îngrășăminte fără clor, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru agricultură, îngrăşăminte
biologice
non-chimice,
îngrășăminte
cu
microorganisme adăugate, aditivi chimici
pentru îngrășăminte, îngrășăminte pentru uz
casnic, înlocuitori lichizi pentru îngrășăminte,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, îngrășăminte utilizate pentru
îngrijirea peluzelor, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte cu clorură de
potasiu, îngrășăminte cu sulfat de potasiu,
îngrășăminte din compuși de nitrogen,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, îngrășăminte
pe bază fosfați micști, îngrășăminte sub
formă de humus utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, substanțe
chelatoare utilizate ca îngrășăminte pentru
frunzișul plantelor, îngrășăminte obținute prin
tratarea deșeurilor cu râme, îngrășăminte pe
bază de compuși modificați chimic, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, îngrășăminte
pe bază de superfosfat triplu, îngrășăminte pe
bază de superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază
de superfosfați micști, îngrășăminte naturale
realizate din componente marine, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
utilizate pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte
pentru plante de interior, îngrășăminte și
gunoi de grajd, îngrășăminte pe bază de
potasiu, compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere cu dificultate,

M 2021 07625

21/10/2021
S.C. COMES INDUSTRY SRL,
ALEEA ARMONIEI NR. 48, BLOC
B14, SCARA G, ETAJ 4, AP. 140,
JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COMBINATUL DE
ÎNGRASAMINTE CU AZOT
AZOCHIM PIATRA NEAMT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1008673 din data 24/03/2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii:,,COMBINATUL DE
ÎNGRASAMINTE CU AZOT” și ,,PIATRA NEAMT”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Azot, azotați, acid azotic, îngrășăminte
azotate, monoxid de azot, oxizi de azot,
biofertilizatori cu azot, azotat (nitrit) de sodiu,
îngrășăminte conținând azot și magneziu, aliaj
din aluminiu, azot și oxigen, soluții de azotat
de calciu folosite la asanare, soluții de azotat
de calciu folosite în solurile poluate, soluții de
azotat de calciu folosite în caz de poluare
a apelor subterane, calcar granulat de uz
agricol, calcar pulverizat de uz agricol, produse
de durificare a calcarului, produse chimice
folosite la prevenirea depunerii calcarului (altele
decât cele de uz casnic), preparate chimice
pentru prevenirea depunerilor de calcar în
sistemele hidronice de încălzire și răcire, uree
(îngrășământ), amoniac, amoniac anhidru, săruri
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medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură și
silvicultură, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07630

21/10/2021
COMPACT IMPEX SRL, STR. D.
PANU NR. 36B, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07627

(740)

S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

21/10/2021
SC WEST POPCORN SRL, STR.
JOZSEF ATTILA NR. 6A, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

Ring Club Costinesti
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de cluburi (discoteci).
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

Dulciuri Artizanale by Katerina
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 106779 din data 07.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: DULCIURI ARTIZANALE.

(540)

M 2021 07641

22/10/2021
WINE360 ONLINE SRL, DRUMUL
BALTA ARIN NR. 6-24, CLĂDIREA
2C, BIROUL 68. SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.12; 26.01.03
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, tapioca
şi sago, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de îngheţată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, mirodenii,
sosuri şi alte condimente.
───────

Wine360.ro
(531)
(591)
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Culori revendicate:roşu închis, negru
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(511)

terţi, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru
terți), distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
campanii de marketing, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
planuri de marketing, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing direct, marketing
de produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
pregătire de campanii publicitare, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
unui program preferențial pentru clienți,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
studii de marketing.
39. 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, umplerea
mașinilor și a containerelor, încărcarea și
descărcarea de vehicule, ambalare cadouri,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalarea
de lichide conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea produselor, depozitare de băuturi,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare și livrare de
bunuri, livrare de vinuri, închiriere de spații
pentru depozitare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de îmbuteliere, servicii de
etichetare, servicii de depozitare și păstrare în
magazii, servicii de depozitare în lăzi, transport
și depozitare, distribuirea de colete, livrare de
colete pe cale rutieră, livrare de colete prin curier,
livrare de mărfuri prin curier, închiriere de camere
de stocare frigorifice, închiriere de containere de
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, Vin alb, Vin roşu, Vin spumant, Vin
roze, Vin pentru gătit, Vinuri neacidulate, Vin slab
alcoolizat, Vin de fructe, Vinuri de masă, Vinuri
cu alcool, Vinuri de desert, Băuturi care conţin
vin, Băuturi aperitive pe bază de vin.
35. Publicitate, consultanţă pentru conducerea
afacerilor,
asistenta
în
conducerea
afacerilor,
îndrumări
în
organizarea
şi
conducerea
afacerilor,
conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consultanţă privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de vânzare cu amănuntul 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 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 vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
informare cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare si organizare administrativă de
comenzi prin poștă, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții pentru

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07643

22/10/2021
ION MINZALA, ALEEA OBORULUI
NR. 31, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740)

TRONUL STRĂBUNILOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, fotografii, material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).

M 2021 07685

25/10/2021
CONCEPTUAL MED FARMA
SRL, STR.TIMISANEI NR.48,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07657

22/10/2021
SC DIPLO CARE SRL, SOSEAUA
BUCIUM 75 E, JUDETUL IASI, IASI,
70070, IAȘI, ROMANIA

Collier
(531)

Clasificare Viena:
17.02.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere pentru consumator cu privire
la produse de consum, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, regruparea în avantajul
terţilor a bijuteriilor (exceptând transportul lor) să
le vadă şi să le cumpere comod în magazine
specializate şi online.

LE ROI DU CAVIAR
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1007541/15.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”CAVIAR”.

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02; 03.09.10;
01.01.05
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Caviar.
31. Icre de peste nepreparate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07701

25/10/2021
MERA COM INTERNATIONAL
SRL, SAT DRAGOSLOVENI,
COMUNA DUMBRAVENI T1/2
P 44/45, JUDEȚUL VRANCEA,
VRANCEA, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07707

(740)

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

26/10/2021
ESCO ELECTRIC LIGHT SRL,
STR. MIHAI EMINESCU, NR. 454A,
SAT LUNA DE SUS,JUD CLUJ,
COM FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

(540)

electric light

XCM Trophy CRAMA GIRBOIU
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006612/04.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: „XCM” şi „Trophy”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 13.01.25
(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru inchis, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Becuri, becuri electrice, aparate și instalații
de iluminat, lămpi stradale, lămpi standard,
lanterne electrice, instalații și aparate de
ventilație, aparate electrice.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comerciala a francizelor, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa
11 respectiv: becuri, becuri electrice, aparate
și instalații de iluminat, lămpi stradale, lămpi
standard, lanterne electrice, instalații și aparate
de ventilație, aparate electrice.

(531)

Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente și concursuri
sportive.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

20. Recipiente de ambalare din materiale

M 2021 07756

plastice, dispozitive de închidere și suporturi
pentru recipiente, nemetalice.
21. Recipiente din sticlă pentru ambalare, sticle.

27/10/2021
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS
S.R.L., STR. ION BREZOIANU
NR. 23-25, CORP B, ETAJ 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 07757

(740)

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH TOWER,
BIROU 17-07, ET.18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

27/10/2021
SC GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS SRL, STR. ION
BREZOIANU, NR. 23-25, CORP
B, ETAJUL 3, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(540)

AMBALAJ CU GARANȚIE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1007246 din data 11.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “AMBALAJ CU GARANȚIE“.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.15.02; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Containere, articole de ambalare, depozitare
și transport din metal.
16. Ambalaje, ambalaje de unică folosință, toate
din hârtie, carton sau plastic, ambajale pentru
băuturi din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, folii și pungi
pentru ambalat și împachetat, pungi, saci din
hârtie sau plastic și folii pentru ambalarea și
depozitarea deșeurilor, recipiente de ambalare
și materiale de ambalare din hârtie sau hârtie
acoperită cu plastic.

AMBALAJ CU GARANȚIE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.15.08; 08.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Containere, articole de amblare, depozitare si
transport din metal.
16. Ambalaje, ambalaje de unica folosință, toate
din hartie, carton sau plastic, ambalaje pentru
băuturi din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, folii și pungi
pentru ambalat și împachetat, pungi, saci din
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hârtie sau plastic și folii pentru ambalarea sau
depozitarea deșeurilor, recipiente de ambalare
și materiale de ambalare din hârtie sau hârtie
acoperită cu plastic.
20. Recipiente de ambalare din materiale
plastice, dispozitive de inchidere si suporturi
pentru recipiente, nemetalice.
21. Recipiente din sticlăpentru ambalare, sticle.

(210)
(151)
(732)

M 2021 07817

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

29/10/2021
STUPINA ELENA DIN COLTU
DE RAI DANCU SRL, COM.
AGHIRESU NR. 98, JUDEŢ CLUJ,
SAT DANCU, CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2021 07813

29/10/2021
MIKO MATEI IOAN, STR.
CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

FESTIVALUL INTERNATIONAL
TRANSILVANIA FASHION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

Colțu de Rai Dâncu Miere
de albine ecologică,
sfântă şi pură 100%,
din Stupina lui Elena

───────

(531)

Clasificare Viena:
03.13.04; 05.05.21; 08.07.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, verde
deschis, verde, negru, alb, albastru, gri,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere ecologică.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare
comercială
a
francizelor,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu miere.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 07835

(740)

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

(210)
(151)
(732)

30/10/2021
INTERSTAR CHIM SA, BDUL
BASARABIA NR.256, SECTOR 3,
BUCURESTI, 34411, ROMANIA

(540)

M 2021 07839

01/11/2021
CH HOME DECORATION SRL,
B-DUL BUCURESTI, BLOC 40,
AP.12,JUDETUL MARAMURES,
BAIAMARE, 430041,
MARAMUREȘ,ROMANIA

(540)

Dezinfectarea e la ea acasă
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, preparate de curăţare, lustruire și
degresare.
5. Dezinfectante.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare şi de promovare, publicare
de materiale şi texte publicitare.

C CREATIVE HOME
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1008046 din data
18/03/2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ,,CREATIVE HOME”.

───────

(531)

Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat.
42. Consultanță
profesională
privind
amenajarea de interior, consultanță în materie de
design, design de clădiri de birouri, design de
mobilier, design de mobilier de birou, design de
produs, design interior pentru magazine, design
pentru magazine, proiectare de case, proiectare
de bucătării, proiectare (design) de birouri,
proiectare (design) de bucătării, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de cluburi,
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(531)

proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare (design) de puburi, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
arhitectural, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design de
produs, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de design în domeniul arhitecturii,
servicii de design mobilier, servicii de design
privind interioarele magazinelor, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
birouri, servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.04; 26.04.09
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații
software
pentru
calculator,
descărcabile,
aplicație
software
mobilă
descărcabilă pentru servicii de telemedicină,
consultanță pentru farmacie, consultanță pentru
bioingineri, consultanță aparatură medicală prin
internet, software pentru administrarea de date
și fișiere și pentru baze de date, programe
de calculator care pot fi citite de aparate
pentru utilizare la administrarea de baze de
date, software de calculator pentru autorizarea
accesului la baze de date, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale medicale,
de aparatură medicală și în domeniul medical,
platforme de software de calculator, software de
blog-uri, baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software interactiv pentru baze
de date, software de calculator pentru crearea de
baze de date consultabile care cuprind informații
și date, software pentru gestionarea unui
service medical online, software de calculator
descărcabil folosit ca interfață de programare a
aplicației (api), software descărcabil sub formă
de aplicație mobilă pentru comenzi și livrare
de aparatură medicală, software de aplicații
de calculator, aplicații software, aplicații mobile,
aplicații mobile în domeniul medical, aplicații
software descărcabile, aplicații de calculator
educative și consultative, aplicații software
pentru telefoane mobile, în domeniul medical
și în legătură cu domeniul medical, medicină
sau aparatură medicală, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și
cu instrumente medicale, prin toate mijloacele
de vânzare, inclusiv prin internet sau printro aplicație mobilă pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru produse sanitare și produse medicale
prin toate mediile, inclusiv online sau în
cadrul unei platforme online, aplicație online,
website-uri proprii sau ale terților, servicii de
publicitate, marketing și promovare prin toate
mediile pentru telemedicină, consultanță și
consiliere medicală sau în domeniul medical
și farmaceutic, produse și servicii medicale
și sanitare, inclusiv prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 07851

(740)

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

01/11/2021
MED.CO (MEDICAL COMPANY)
SRL, STR. TELIU NR. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

medco connect
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006964 din
data 09.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “connect“.
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publicului cu privire la afecțiunile medicale
și la conținutul medicamentelor, servicii de
publicitate si distribuirea informației, si anume,
furnizarea de spațiu publicitar prin rețelele
globale de calculatoare, administrare de afaceri,
promovarea produselor și serviciilor proprii sau
ale altor persoane prin internet și prin aplicații
mobile descărcabile, servicii de cercetare
şi informații de piață, facilitarea de servicii
de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele
de comunicații, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii medicale sau din domeniul medical și
farmaceutic, furnizarea de facilități online pentru
a pune în legătură vânzătorii cu cumpărătorii,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții prin toate mediile, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială, consiliere și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
produsele comercializate sau serviciile prestate
în domeniul medical sau în medicină.
44. Servicii de telemedicină, îngrijirea sănătății,
consiliere în domeniul sănătății, consiliere
farmaceutică, asistență medicală pentru oameni,
servicii de furnizare de aparatură medicală
și de servicii medicale, servicii de informații
medicale și farmaceutice furnizate pe internet și
prin aplicații mobile, servicii de informare și de
consiliere medicală și farmaceutică, servicii de
consultanță medicală, farmaceutică, consultanță
pentru bioingineri, referitoare la aparatura
medicală, servicii de medicină alternativă.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07855

01/11/2021
SC AVI-GIIS SRL, STR.
PRINCIPALA, COM. MIHĂIEŞTI,
JUDEŢ VALCEA, SAT STUPAREI,
247388, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

AuGust DIN 1991
(531)

Clasificare Viena:
08.05.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, rosu, visiniu
(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07910

(210)
(151)
(732)

10/11/2021
RALUCA-IOANA STĂNESCU,
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 19-33, CORP 10, C22, ETAJ 4,
AP. 42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIANA BOCĂNESCU,
STRADA COMANDOR EUGEN
BOTEZ NR. 26, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

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

M 2021 07919

03/11/2021
RECICLARE MOLOZ SRL, STR.
1 MAI, NR. 39, LOC. PETREȘTI,
JUDEŢ ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

(540)

Knit-à-porter
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți, rucsacuri.
25. Haine, încălțăminte, acoperăminte de cap,
eașarfe.

MOLOZ
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006611 din
data 04.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “MOLOZ“.

───────

(531)

Clasificare Viena:
26.03.05; 26.04.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:rosu, gri inchis, gri
deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Colectare, transport si depozitare deșeuri
industriale, închiriere de containere pentru
manipularea si depozitarea deșeurilor, închiriere
de mașini și aparate pentru zdrobirea si
compactarea deșeurilor.
40. Distrugerea, reciclarea, tratarea, sortarea,
prelucrarea deseurilor şi a materialelor
reciclabile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07975

05/11/2021
MASATTO DISTRIBUTION, STR.
DOROBANTILOR, NR. 112, BL.
G1, ET. 3, AP,42, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400609, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07996

(740)

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

MSST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate de masaj, scaune de masaj.

08/11/2021
COOPERATIVA AGRICOLA
TRANSILVANIA COOPERATIVA
AGRICOLA, SAT SARADIS, NR.
31, COMUNA FELEACU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07986

06/11/2021
SYNAPTECH SERVICES SRL,
STR. PRINCIPALA NR. 678C, AP.
9, JUDETUL MURES, CRISTESTI,
547185, MUREȘ, ROMANIA

TRANSILVANIA
COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ 2017
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1007558 din
data 15.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:
TRANSILVANIA, COOPERATIVĂ AGRICOLĂ.

smsadvert
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006961 din
data 06.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “smsadvert“.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.02; 02.01.04; 27.07.25;
26.11.05
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#103B49), portocaliu (HEX #6C3O1E),
verde (HEX #737144), alb (HEX
#F1EDD1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate si inlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
inlocuitori de smantana, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, unt,
inlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05; 26.04.16
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff542c, #ff6333, #ff4626), gri (HEX
#999999)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────
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de seminte, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
forma de praf, unt din fructe oleaginoase sub
forma de pudra, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe baza de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovaz, din
boabe de soia, de canepa destinate utilizarii ca
inlocuitor de lapte, fermenti de lapte pentru uz
culinar, inlocuitori de lapte pe baza de plante,
frisca vegetala, inlocuitori de oua, inlocuitori de
branza, extracte vegetale pentru alimente, carne
si produse din carne, carne de porc, carne de
vita, carne de curcan, carne de manzat, carne
de pasare, carne de rata, produse din carne
congelata, produse din carne preparate, produse
din carne de miel, concentrat din carne de vacă,
conserve de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, inlocuitori de carne pe bază
de legume.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal/ produse reziduale din cereale
pentru consum animal, germeni de grâu pentru
consum animal.
35. Asistenta in afaceri, management şi servicii
administrative, comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de intermediere
comerciala, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte
(pentru terti), servicii de intermediere in achizitii,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de intermediere comercială si
de afaceri referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29, 31 (cu excepţia
transportului lor), permiţand consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de

informații comerciale referitoare la industria
agricolă, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata si cu amanuntul în legătură cu
preparatele si articolele veterinare.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea laptelui
vegetal, prelucrarea materiei prime alimentara
destinata utilizarii in productie, servicii de
prelucrare de branzeturi si branzeturi vegetale, si
anume afinare, maturare si invechire.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane,
evenimente de degustări în scopuri educative,
servicii agricole, servicii de consultanță în
sectorul agricol, consiliere in domeniul agricol,
cultivare agricola, ferme agricole, servicii de
informare în sectorul agricol.
44. Servicii agricole si veterinare, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, ingrijirea animalelor, distrugerea
ierburilor daunatoare, controlul daunatorilor
si parazitilor pentru agricultura, cvacultura,
horticultura si silvicultura, cultivarea plantelor,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
asistenţă veterinară, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08035

09/11/2021
JOZSEF DEMETER, STR.
CONSTANTIN ROMANU-VIVU
NR. 4, ET. I, APT. 6, JUDEȚ
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

M 2021 08038

(740)

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

09/11/2021
ZEBE MARKET S.R.L., ALEEA
ILIA, NR. 3, BL. 56, SC. 1, ET. 5,
AP. 26, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(540)

BAZARUL ONLINE

Jazz & Blues CLUB

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007701 din data
16/03/2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ,,BAZARUL ONLINE”.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006422 din data
03.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Jazz, Blues, CLUB.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.08; 26.01.03;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #fa1500),
albastru (HEX #115ab6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole vestimentare pentru bărbați, blugi,
bluze, bluze sport, cămăși, colanți, ciorapi,
costume, costume pentru bărbați, eșarfe pentru
gât, eșarfe, eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
curele (accesorii vestimentare), cravate, geci,
fuste, haine de stradă, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru fete, hanorace cu
glugă, jachete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
jersee ( articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni scurți, pulovere, pulover (articole
de îmbrăcăminte), șosete, tricouri, treninguri
(pentru sport), veste, tricouri polo, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
ghete sport, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, pantofi din
piele, sneakers, teniși, pantofi de sport ,

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, fucsia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de club, servicii de club de jazz și blues.
───────
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îmbrăcăminte pentru copii, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă
pentru sugari și copii mici, încălțăminte pentru
copii, pantaloni pentru copii, salopetă de copii,
haine pentru copii, rochii pentru sugari și copii
mici, pantaloni salopetă pentru sugari și copii
mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, haine de stradă pentru copii, articole
de purtat pe cap pentru copii, șosete pentru
sugari și copii mici, cardigane, costume de
baie, costume de baie întregi, costume de baie
pentru femei, costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru copii, costume de baie
pentru bărbați și femei, geci din piele, geci de
puf, jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, lenjerie de damă, lenjerie intimă
de damă, halate, halate de baie, halate de
casă, halate de baie, hanorace, hanorace sport,
lenjerie intimă, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), pantaloni scurți pentru sport, pijamale,
pulovere groase, sacouri de gală, salopete,
compleuri de dormit, șosete pentru sport, șosete
și ciorapi, șepci și căciuli pentru sport, căciuli cu
ciucuri, căciuli tricotate.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, marketing
de produse, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, 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, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea de
mobilier, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, 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
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, 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 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 jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08061

11/11/2021
IOANA MARIA GEORGESCU,
STR. TIMISOARA NR. 4, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08067

(740)

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

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

(540)

LIRIO Artisan Bakery
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009641 din data
04.04.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “Artisan Bakery“.

HIGH A & M SECURITY CCTV
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1007924 din
data 17.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: CCTV.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.05.20; 26.01.03
(591) Culori revendicate:roz, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi, prăjituri și produse de patiserie și
cofetărie.
41. Ateliere de formare în domeniul produselor
de patiserie și cofetărie (instruire).

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.13; 26.03.23
(591) Culori revendicate:verde, gri, 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,

───────

81

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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 gătite constând
în principal din legume, supe de legume, salate
de legume, burgeri din 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, produse
din legume preparate, cârnați vegetali, pateuri
vegetale tartinabile, pateu vegetal tartinabil,
extracte vegetale pentru alimente, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, extracte
din legume pentru gătit.
32. Băuturi nealcoolice, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri,
sucuri de legume (băuturi), sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri
de fructe, concentrate de sucuri de fructe,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi pe
bază de sucuri de legume verzi, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi din legume, băuturi nealcoolice
cu suc de legume, băuturi de fructe, sucuri de
fructe utilizate ca băuturi.

instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08090

(740)

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

10/11/2021
ROGVAIV ABSOLUT S.R.L.,
BULEVARDUL UNIRII, BL. 13A,
ET. 3, AP. 14, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

rogvaiv ABSOLUT NATURAL
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009260 din data
30.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “ABSOLUT NATURAL“.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 05.03.13
(591) Culori revendicate:rosu , verde,
portocaliu, galben, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. 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

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08099

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(740)

10/11/2021
EPISKIN STUDIO, STR.
PROFESOR ION ANGELESCU,
NR. 32A, JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M 2021 08105

11/11/2021
S.C. AGRINVEST S.R.L., SOS.
BRAILEI, NR. 9, ETAJ 2 SI 3,
JUDEŢ BUZĂU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Agrinvest Bio

EPISKIN STUDIO

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1009532 din
data 01.04.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ” Bio”.

(531)

Clasificare Viena:
02.03.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. 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 îngrijire corporală.

(531)

Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Îngrasaminte pentru agricultura, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
acid formic, acizi pentru uz agricol, acoperire
de suprafață cu humus, activatori pentru
compost, adezivi de uz agricol pentru
combaterea dăunătorilor, adezivi stratificați de
uz agricol pentru combaterea dăunătorilor,
aditivi biologici pentru transformarea recoltelor
în compost, aditivi biologici pentru transformarea
vegetației în furaje, aditivi biologici pentru
transformarea vegetației în nutrețuri, aditivi
chimici pentru fungicide, aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi pentru plantare pentru
facilitarea înrădăcinării, aditivi pentru soluri,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), aditivi pentru
însilozare (conservanți), adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, adjuvanți chimici folosiți
în horticultură, adjuvanți chimici folosiți în
silvicultură, agenți activi de suprafață pentru
sol, folosiți pentru a stimula mișcarea uniformă
a apei în sol, agenți biostimulanți fiind

───────
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hormoni pentru plante, agenți biostimulanți
fiind preparate nutritive pentru plante, agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în agricultură,
agenți chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în silvicultură, agenți de umidificare
pentru gazon, substanțe cleioase pentru
arboricultură, amoniac anhidru, amestecuri de
pământ pentru horticultură, amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
însilozarea fânului (altele decât cele de uz
veterinar), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru sterilizarea compostului,
agenți naturali și sintetici pentru creșterea
plantelor, agenți nutritivi pentru alge, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru plante,
agenți pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
alcalii volatile de uz industrial (amoniac), alcaloizi
de uz agricol, alge marine (îngrășăminte),
amelioratori de sol, amelioratori de sol de
uz agricol, amelioratori de sol de uz horticol,
amestecuri de compost din material pe bază
de minerale sub formă de particule, amestecuri
de compost îmbogățite cu substanțe organice,
amestecuri de concentrate bacteriene care
se adaugă la însilozare (altele decât cele
de uz medical și veterinar), amestecuri de
gaz folosite în agricultură, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite
ca îngrășăminte în horticultură, amestecuri
de produse chimice și materiale naturale
utilizate ca îngrășăminte agricole, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
creșterea valorii nutriționale a furajelor (altele
decât cele de uz veterinar), amestecuri de
produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, cărbune de lemn folosit
în domeniul horticulturii, cărbune de lemn
folosit pentru îmbunătățirea solului, clorat de
sodiu, clei pentru altoirea arborilor, cianamidă
calcică (îngrășământ), calcar granulat de
uz agricol, calcar pulverizat de uz agricol,
carbolineum pentru protecția plantelor, ceară
pentru altoit, ceară preparată pentru altoirea
copacilor, cianamide de calciu, borhot de bere
(îngrășământ), bioxalat de potasiu, biostimulante
pentru plante, biofertilizatori destinați utilizării la
tratarea solului, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, articole din polimer pentru
stocarea lichidelor, folosite în silvicultură, baze
fertilizate realizate din lână minerală pentru
creșterea plantelor, biofertilizatori, biofertilizatori
cu azot, argilă expandată pentru culturi
hidroponice (substrat), arseniat de plumb,

arsenic, articole din polimer pentru stocarea
lichidelor, folosite în agricultură, articole din
polimer pentru stocarea lichidelor, folosite
în horticultură, făină de oase (îngrășământ),
fertilizante complexe, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, extracte de alge marine folosite
ca fertilizant, extract de alge utilizat ca stimulator
de creștere pentru plante, etilenă, emulgatori
folosiți în industria procesării nutrețurilor, digestat
organic (îngrășământ), defolianți, culturi de
microorganisme folosite la fermentarea furajelor
însilozate, culturi bacteriene de uz agricol, criolit,
conservanți pentru plante, conservanți pentru
flori tăiate, compuși pentru ghivece, compoziții
pentru îngrășăminte, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, compost în formă solidă, compost
în formă lichidă, compost pentru medii de
cultură horticole, compost din frunze, compost
organic, compost pe bază de alge marine,
compost de câmp (îngrășământ), compost care
conține antioxidanți, halogeno-silan organic,
găinaț de pui fermentat folosit ca îngrășământ,
gunoi de grajd provenit de la oi folosit ca
îngrășământ, gunoi de grajd, guano, granule
pentru reținerea apei folosite la hrănirea rădăcinii
capilare a plantelor, gips folosit ca îngrășământ,
ghivece de turbă pentru horticultură, gene
obținute prin biotehnologie destinate fabricării
de semințe agricole, gene de semințe pentru
producția agricolă, gaze folosite în silvicultură,
gaze folosite în horticultură, fosfați folosiți în
industria furajeră, fosfați (îngrășăminte), fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, fosfat de fier, fosfat de calciu, fibre
de piatră folosite în silvicultură, fibre de piatră
folosite în horticultură, fibre de piatră folosite în
agricultură, fertilizatori pentru plante, fertilizatori
lichizi, fertilizanți pentru pământ, fertilizanți de
faină de pește, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășământ pe bază de
nitrat de sodiu, îngrășământ marin, îngrășământ
foliar, îngrășământ din mangan, îngrășământ
cu superfosfat de calciu, îngrășământ cu sulfat
de amoniu, îngrășământ cu silicat de calciu,
îngrășământ cu potasiu calcinat, îngrășământ
cu nitrat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
anorganice,
îngrășăminte,
îngrăşăminte
biologice non-chimice, ingrășământ mineral,
humus, produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hormoni pentru stimularea
maturării fructelor, hormoni pentru plante
(fitohormoni), hormoni pentru accelerarea
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maturării fructelor și legumelor, hemiceluloză,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
în
stare
solidă,
îngrășăminte
pentru
grădină, îngrășăminte pentru agricultură
din alge marine, îngrășăminte pe bază
fosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfați micști, îngrășăminte pe bază de
superfosfat triplu, îngrășăminte pe bază de
superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază de
rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte organice, îngrășăminte
obținute prin tratarea deșeurilor cu râme,
îngrășăminte naturale realizate din componente
marine, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
hidroponice,
îngrășăminte fără clor, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, îngrășăminte din compuși
de nitrogen, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte cu sulfat
de potasiu, îngrășăminte cu microorganisme
adăugate, îngrășăminte cu clorură de potasiu,
învelișuri din semințe (fertilizanți), înlocuitori
lichizi pentru îngrășăminte, înlocuitori de sol,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrășăminte pentru uz casnic,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru plante de
interior, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, mănunchiuri de
fibre minerale folosite ca mediu de dezvoltare
anorganic pentru plante, medii de creștere
pentru plante, materiale plastice sub formă
de pulbere, lichid sau pastă, materiale pentru
îmbunătățirea solului, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, materiale de propagare (medii
de cultură), material fibros folosit ca agenți
pentru îmbunătățirea solului, mastic pentru
umplerea cavităților arborilor (arboricultură),
clorură de magneziu, kainit, inoculanți biologici,
alții decât cei de uz medical, inhibitori de
germinație (agenți antigerminativi), pământ de
ghiveci ecologic, peroxid de calciu folosit
în silvicultură, peroxid de calciu folosit în
horticultură, peroxid de calciu folosit în
agricultură, perlit folosit în horticultură, oțet de
lemn (acid pirolignos), oligoelemente folosite în
horticultură, oligoelemente folosite în agricultură,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante, nutrienți pentru plante folosite în acvarii,

nitrobacterii pentru utilizare în acvacultură, nitrat
de calciu, nitrat de amoniu, negru de fum
de uz industrial sau agricol, mulci pentru
îmbogățirea solului în mediile horticole, mulci
pentru îmbogățirea solului în mediile agricole,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
molibdat de sodiu, microorganisme pentru
distrugerea de toxine (nu de uz medical),
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, micronutrienți pentru aplicare pe
culturi, medii de dezvoltare horticole, medii de
cultură realizate din praf de fibră de nucă
de cocos, medii de cultură de mucegai, cu
substrat de turbă, medii de cultură, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii
produselor
horticole,
preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru stimularea
creșterii produselor agricole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru reglarea creșterii
produselor horticole, preparate pentru hrănirea
plantelor, preparate minerale folosite ca
alimente nutritive pentru plante, preparate
microbiene inoculabile, altele decât cele de uz
medical, preparate fertilizate din lână minerală
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru tratarea solului, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate chimice
pentru prevenirea bolilor la cereale, preparate
bacteriologice folosite în silvicultură, preparate
bacteriologice folosite în horticultură, preparate
bacteriologice folosite în agricultură, preparate
bacteriene folosite în silvicultură, preparate
bacteriene folosite în horticultură, preparate
antigerminative pentru legume, prepararea
semințelor pentru conservare, praf de sânge
(îngrășământ), potasă, potasiu, polimeri utilizați
la fabricarea produselor chimice agricole,
peroxizi anorganici folosiți în silvicultură,
peroxizi anorganici folosiți în horticultură,
peroxizi anorganici folosiți în agricultură,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor
(cu excepția celor sterilizante), produse
chimice pentru îmbunătățirea solurilor, produse
chimice pentru îmbogățirea solului, produse
chimice pentru silvicultură, cu excepția
fungicidelor,
erbicidelor,
insecticidelor
și
paraziticidelor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
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chimice folosite în silvicultură, produse chimice
folosite în pesticide, produse chimice folosite în
horticultură (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
folosite în compozițiile de pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
compozițiile de erbicide, produse chimice
folosite la tratamentul în urma efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la producția de
regulatoare pentru creșterea insectelor, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea de
pesticide, produse chimice destinate utilizării în
agricultură, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor de grădină,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
săruri (îngrășăminte), soluri preparate pentru
germinarea semințelor, soluri preparate, sol
pentru plante, sol artificial pentru cultivarea
plantelor realizat din materiale plastice, sol
artificial pentru cultivarea plantelor realizat
din materiale minerale, sol artificial pentru
cultivarea plantelor, produse pentru conservarea
semințelor, rășini ureo-formaldehidice, pulberi
și preparate organice de ameliorare a solului,
promotori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), produse pentru
îmbunătățirea solului pe bază de fibre de
nucă de cocos, produse pentru îmbunătățirea
solului pe bază de alge marine, produse
pentru îmbunătățirea solului introduse înainte de
însămânțare (altele decât cele pentru sterilizare),
produse pentru îmbunătățirea solului de uz
horticol, produse pentru îmbunătățirea solului
de uz agricol, produse pentru reglarea creșterii
plantelor care conțin microorganisme, produse
pentru conservarea florilor, produse minerale
folosite la creșterea plantelor, produse de
reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse de accelerare pentru compost pe bază
de alge marine, produse chimice utilizate în
procesul de fabricație a insecticidelor, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice supresoare de
praf pentru utilizare pe cereale, produse chimice
pentru sigilarea rănilor la plante, substanțe
pentru îmbunătățirea solului, substanțe pentru

stabilizarea solului, substanțe pentru reglarea
creșterii plantelor, substanțe pentru pregătirea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru culturile hidroponice (agricultură),
substanțe pentru controlul creșterii plantelor
de apă, substanțe pentru controlul creșterii
algelor acvatice, substanțe pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor sterilizante), substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltelor, substanțe
pentru accelerarea sporirii recoltei de legume,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, substanțe de
pregătire a solului, substanțe chimice utilizate
în horticultură, substanțe chimice folosite ca
acoperiri pentru sol, substanțe chimice destinate
utilizării în acvacultură, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe chelatoare utilizate ca
suplimente pentru frunzișul plantelor, substanțe
chelatoare utilizate ca nutrienți pentru frunzișul
plantelor, strat superior al solului, stimulatori de
creștere a plantelor ce conțin microorganisme,
stimulatori de creștere (alții decât cei de
uz medical sau veterinar), stabilizatoare de
sol pentru drumuri, iazuri și lacuri, soluții
nutritive care conțin oligoelemente pentru
plante, soluții de azotat de calciu folosite în
solurile poluate, preparate pentru îmbunătățirea
solurilor, var de uz agricol, uree (îngrășământ),
unguent cicatrizant pentru arbori, tărâțe de
orez (fertilizant), turbă tratată chimic folosită
în horticultură, turbă tratată chimic folosită în
agricultură, turbă sub formă de compost, turbă
pentru cultivarea semințelor, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost, turbă
(îngrășământ), tratamente pentru conservarea
semințelor, surfactanți folosiți în compoziția
pesticidelor agricole, surfactanți folosiți la
fabricarea de hrană pentru animale, suplimente
nutritive din alge pe bază de calciu destinate
utilizării în acvarii, superfosfați (îngrășăminte),
superfosfat dublu sau triplu (îngrășământ), sulfați
feroși folosiți împotriva îngălbenirii frunzelor
plantelor, sulfat de potasiu, sulfat de magneziu,
substraturi pentru utilizare în agricultură,
horticultură și silvicultură, substraturi pentru
plante, substraturi pentru culturi hidroponice
(agricultură), substanțe produse cu ajutorul
ingineriei genetice, folosite în horticultură,
substanțe pentru utilizare în acvacultură
(altele decât cele farmaceutice), substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, zgură
(îngrășăminte), zgura lui thomas (îngrășământ
fosfatic), xilenol, produse chimice pentru
protecția contra bolilor viței de vie.
4. Uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
aditivi (nechimici) pentru fluide hidraulice,
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aditivi concentrați (nechimici) pentru lubrifianți,
aditivi nechimici pentru fluide organice active
destinați modificării caracteristicilor debitului,
aditivi nechimici pentru lichide organice active
pentru a se comporta ca lubrifianți în
circuit, aditivi nechimici pentru lubrifianți, aditivi
nechimici pentru refrigerenți, aditivi nechimici
pentru uleiuri, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
transmisie, aditivi nechimici pentru uleiuri de
tăiere, aditivi nechimici pentru unsori, agenți de
demulare (uleiuri), agenți de demulare sub formă
de uleiuri, agenți de demulare sub formă de
unsoare, agenți de lubrifiere sub formă de pudră
de talc, agenți de lubrifiere sub formă de pulbere
de grafit, agenți de umectare, agenți lubrifianți,
alții decât cei de uz medical, unsoare pentru
arme, atomizoare pentru pornirea motorului,
ceară de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea unguentelor, ceară de carnauba,
ceară de sumac, gazolină, gelatină de petrol
de uz industrial, grafit drept lubrifiant, grafit
lubrifiant, grăsime de origine animală pentru
uz tehnic, ceară pentru curele, ceară pentru
fabricarea de lumânări, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru plăci de wakeboard, ceară
pentru schiuri, ceară pentru skateboarduri, ceară
(materie primă), ceară pentru snowboarduri,
ceară utilizată ca înveliș pentru materiale de
ambalare de produse alimentare, ceară utilizată
în industrie, ceară vegetală, cerezină, ceruri de
uz industrial, compoziții granulate absorbante
pe bază de ulei pentru reținerea picăturilor
vărsate pe pardoseală, compuși pentru
tăierea metalelor, conservanți pentru cauciuc
(unsoare), conservanți pentru metal (uleiuri),
unsori pentru curele, dispersii de parafină
în apă pentru utilizare în impermeabilizarea
panourilor de particule, fluxant (uleiuri), lubrifianți
pentru aparate chirurgicale, lubrifianți pentru
ambutisare adâncă, lubrifianți pe bază de ulei,
lubrifianți folosiți ca uleiuri pentru angrenaje,
lubrifianți de origine agricolă, lubrifianți de
grafit, lubrifianți de foraj, lubrifianți de
conducte, lubrifianți cu pulverizare, lubrifianți cu
proprietăți de curățare, lubrifianți cu conținut
scăzut de aditivi de fricțiune, lubrifianți,
lubrifiant pentru filiere și mașini de filetat,
lichide sub formă de uleiuri, folosite pentru
prelucrarea metalelor, lichide pentru tăiere la
mașină, lichide de ungere, lichide folosite
la prelucrarea metalelor (tăiere), ulei de
lichide de tăiere, lanolină pentru fabricarea
cosmeticelor și pomezilor, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor, lanolină de uz industrial,
lanolină, gudron de huilă, grăsimi neminerale

de uz industrial (nu pentru combustibil), gresanți
de înaltă presiune, lubrifianți pentru utilizare la
cabluri de alimentare, lubrifianți pentru utilizare
la cabluri metalice, lubrifianți pentru utilizare
la cabluri telefonice coaxiale, lubrifianți pentru
utilizare la prelucrarea metalelor, lubrifianți
pentru utilizare la transportatoare, lubrifianți
pentru montarea cauciucurilor pneumatice,
lubrifianți pentru motoare de automobil,
lubrifianți pentru motoarele aeronavelor,
lubrifianți pentru motoarele vehiculelor, lubrifianți
pentru prelucrarea metalelor, lubrifianți pentru
protecția lanțurilor de fierăstraie, lubrifianți
pentru suprafețe metalice, lubrifianți pentru
suprafețe polimerice, lubrifianți pentru mașiniunelte, lubrifianți pentru mașini industriale,
lubrifianți pentru materiale plastice, lubrifianți
pentru lanțuri transportoare care conțin un
inhibitor de coroziune, lubrifianți pentru lanțuri
transportoare care conțin un agent de
dezinfectare, lubrifianți pentru lanțuri de bicicletă,
lubrifianți pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți
pentru echipamente agricole, lubrifianți pentru
forajul sondelor de petrol, lubrifianți pentru
automobile, lubrifianți pentru benzi transportoare
care conțin un agent de curățare, lubrifianți
pentru demontarea cauciucurilor pneumatice,
produse pentru îngrijirea curelelor (unsori
pentru curele), produse pentru conservarea
țiglei (uleiuri), produse cu proprietăți lubrifiante,
folosite pentru prelucrarea metalelor, preparate
pentru reducerea frecării prin glisare între
două suprafețe, preparate pentru lubrifierea
îmbinărilor, preparate antiderapante pentru
curele, preparate de impermeabilizare sub
formă de uleiuri pentru sistemele de pornire
a automobilelor, preparate de tăiere pentru
operațiuni de prelucrare a metalelor, preparate
din ulei de soia pentru tratarea antiadezivă a
ustensilelor de bucătărie, preparate penetrante
care constau în principal din uleiuri, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, parafină, ulei de pește necomestibil,
ozocherită (ozocerită), unsori de lubrifiere,
parafine industriale, lubrifianți solizi de uz
industrial, lubrifianți solizi pentru textile, lubrifianți
sub formă de uleiuri, lubrifianți universali,
lubrifianți pentru utilizare la tăiere la mașină,
lubrifianți pentru utilizare în procesele industriale,
lubrifianți sintetici, lubrifianți sintetici sub formă
de aerosoli, lubrifianți solizi, uleiuri albe, ulei
pentru țevi de armă, ulei pentru încălțăminte, ulei
pentru demulare, ulei pentru angrenaje, ulei de
susan de uz industrial, ulei de transmisie pentru
automobile, ulei de tăiere pentru prelucrarea
industrială a metalelor, ulei fiert de uz industrial,
ulei fluxant folosit ca ingredient în compoziția
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asfaltului, ulei industrial pentru baterii, ulei de
rapiță pentru lubrifierea utilajelor, ulei de ricin
(necomestibil), ulei de ricin pentru uz industrial,
ulei de ricin pentru uz tehnic, ulei de soia de uz
industrial, substanțe degripante (uleiuri), ulei de
floarea soarelui pentru uz industrial, ulei de in
folosit ca lubrifiant, ulei de proces pentru utilizare
în materiale de umplutură pentru bitum, straturi
protectoare pentru construcții (uleiuri), substanțe
de protecție pentru metale (unsori), produse
secundare din țiței brut, seu, stearină, uleiuri
de porumb de uz industrial, uleiuri de pește de
uz industrial, uleiuri de nucă de uz industrial,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
lubrifiere sub formă de uleiuri hidraulice, uleiuri
de lubrifiere pentru roți, uleiuri de lubrifiere pentru
motoare de autovehicule, uleiuri de lubrifiere
pentru echipamente auto, uleiuri de in pentru
vopsele, uleiuri de impregnare pentru utilizare la
încuietorile de uși, uleiuri de impregnare pentru
combaterea coroziunii, uleiuri de impregnare,
uleiuri de gresare (lubrifianți industriali), uleiuri
de gresare, uleiuri de flotație cu spumare, uleiuri
de cocos de uz industrial, uleiuri de bază, uleiuri
de arahide de uz industrial, uleiuri de amortizare,
uleiuri care conțin săruri metalice dizolvate
utilizate ca aditivi pentru asfalt, uleiuri care
conțin săruri metalice dizolvate pentru utilizare
ca aditivi pentru bitum, uleiuri care conțin aditivi
pentru prevenirea ruginirii, uleiuri care conțin
aditivi pentru dispersia apei, uleiuri animale de
uz industrial, uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante
sintetice, uleiuri lubrifiante pentru utilizare ca
lichid de tăiere, uleiuri minerale folosite la
fabricarea produselor cosmetice și de îngrijire a
pielii, uleiuri întărite (uleiuri hidrogenate pentru
uz industrial), uleiuri izolante, uleiuri lubrifiante
care conțin aditivi care protejează metalul
împotriva uzurii prin frecare, uleiuri lubrifiante
pentru aparate industriale de refrigerare, uleiuri
lubrifiante pentru fasonarea pieselor metalice,
uleiuri lubrifiante pentru imprimante laser, uleiuri
de umectare, uleiuri de tăiere solubile, uleiuri
fine pentru motoare, uleiuri grele, uleiuri de
provenință marină, uleiuri de turnare, uleiuri
și unsori industriale, lubrifianți, uleiuri și
grăsimi minerale de uz industrial (nu pentru
combustibil), uleiuri pentru vopsele, uleiuri
pentru țesături, uleiuri sintetice, uleiuri pentru
tratarea suprafețelor, uleiuri pentru tratarea
termică a metalelor, uleiuri minerale lubrifiante,
uleiuri neminerale folosite în scopuri industriale
(nu pentru combustibil), unsori pentru piele,
unsori pentru mașini, unsori industriale, unsori
marine, energie electrică din energie eoliană,
energie electrică din energie solară, energie
electrică din surse neregenerabile, energie

electrică din surse regenerabile, preparate
pentru absorbția prafului, aditivi non-chimici
pentru combustibili, combustibili pe bază de
alcool, alcool (combustibil), lumânări și fitiluri
pentru iluminat, benzină (combustibil), benzină
(carburant), benzină cu cifră octanică mare,
benzină industrială.
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,
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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, suplimente antioxidante,
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, preparate cu vitamine.
29. Carne și produse 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, caltaboș, cârnați,
cârnați butifarra, cârnați chorizo, cârnați afumați,
cârnați conservați, cârnați cruzi, cârnăciori din
intestine de porc (andouillettes), carne de porc
conservată, cârnați knackwurst, cârnați din carne
de pui, cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați
la aer, cârnați în aluat, carne de porc, carne
de pasăre supracongelată, carne de pasăre
gătită, carne de pasăre de curte, carne de
pasăre congelată, carne de pasăre, carne de
măgar, carne de mânzat, carne de curcan gătită,
carne de curcan, carne de broască-taur, carne
criodesicată, carne conservată, carne congelată,
carne ambalată, carne afumată, carne afumata,

aspic de carne, carne, carne prăjită de pui,
carne prăjită, carne proaspătă, carne preparată,
carne prajita de pui, carne pentru cârnați, carne
gătită, la conservă, carne gătită, la borcan, carne
friptă, carne fiartă în sos de soia (tsukudani
meat), carne feliată, carne de vânat, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
de vită preparată, carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de vită feliată,
carne de vită, carne de rață gătită, carne de
rață, carne de pui proaspătă, carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
de pui deshidratată, carne de pui congelată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork),
carne de porc, la conservă, fâșii de carne
uscată de iac, ficat, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, felii de carne de
oaie, cărnuri gătite, curcan proaspăt, crochete
de pui, cruste de bacon, curcan, cotlete de
porc, curcan congelat, conserve din carne de
vânat, chiftele de hamburger negătite, chiftele
de pui, chiftele din carne de pui, chiftele din
carne de vită, conserve de carne, conserve
de carne de pasăre, cassoulet (tocană de
carne cu fasole), carne uscată sfărâmată, carne
uscată, carne proaspătă de pasăre, carne
procesată, carne sărată, carne tocată, intestine
de porc, jambon, jumări de porc, măduvă de
animale, de uz alimentar, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, ficat de porc,
file de porc, file din piept de pui, frigărui
de miel, fripturi, friptură de carne de porc,
friptură de curcan, friptură de gâscă, friptură
de miel, friptură de pasăre, friptură de porc,
friptură de rață, friptură de vită, gelatine de
carne, haggis (specialitate culinară scoțiană),
hamburgeri, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de vită, hamburgeri din carne de pui, pârjoale
(alimente), pui de găină silkie, nu vii, pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, produse
din carne preparate, produse din carne de miel,
mezeluri, miel preparat, mortadelă, măruntaie,
pastramă, pastramă de porc, pastramă de pui,
pastramă de rață, pastramă din carne de vită,
pate de ficat foie-gras, picioare de broaște
congelate, picioare de găină pentru consum
uman, picioare de porc în conservă, picioare de
rață pentru consum uman, pipote de pui, pipote
de rață, produse confiate din carne de rață,
produse de curcan, produse din carne congelată,
șuncă, șuncă bologna, pui la grătar (yakitori), pui
preparat, pui teriyaki, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, rinichi de animale (organe), roast
beef (friptură de carne la cuptor), salam, salam
pepperoni, sarmale, satay (frigărui de carne cu
sos), seitan (înlocuitor de carne), slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), spumă de pui,
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tobă, tocană instant, tocătură de carne de vită
cu porumb, umplutură de carne pentru plăcinte,
yakitori, șașlâc (frigărui), șorici de porc umflat,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, afine preparate, afine
uscate, ajvar (pastă de ardei în conservă), alge
(prelucrate), alge comestibile, alge comestibile,
preparate, alge marine comestibile, uscate
(hoshi-wakame), alge marine, uscate, alge
nori condimentate (jaban-gim), alge preparate
pentru alimentație umană, alginați pentru uz
culinar, alge uscate comestibile, alimente pe
bază de legume fermentate (kimchi), aloe vera
preparată pentru consum uman, alune de pădure
preparate, alune prăjite, alune sărate preparate,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ananas uscat, anghinare
procesate, anghinare, conservate, arahide,
bombay mix (aperitiv indian), boabe de soia
uscate, boabe de soia fermentate (natto), boabe
de soia preparate, boabe de mazăre galbenă,
boabe de soia conservate, de uz alimentar, ardei,
preparați, ardei roșii preparați, bame uscate,
banane pentru gătit, prăjite, batoane din tofu,
boabe, ardei iuți murați, ardei iuți conservați,
ardei iuți chili, umpluți, ardei iuți verzi, preparați,
ardei jalapeno pane și prăjiți, ardei jalapeño
murați, arahide la conservă, arahide prăjite,
arahide, preparate, aranjamente de fructe
procesate, ardei conservati, arahide glazurate,
arahide glazurate cu miere, căpșuni uscate,
căpșuni conservate, cârnați vegetali, castane
prăjite, cartofi, conservați, cartofi, preparați,
cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă de
gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi
fierți, caise procesate, cartofi decojiți, cartofi
dulci preparați, bulbi de crin comestibili, uscați,
bulete din cartofi rași, bureți negri (pleurotus
ostreatus), deshidratați, burgeri din legume,
cactus preparat, de uz alimentar, broccoli, bucăți
de tofu prăjite (abura-age), bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), bucăți uscate de
agar-agar (kanten), cipsuri de mere, choucroute
garnie (varză acră cu cârnați), cipsuri din fructe,
cireșe maraschino, cireșe preparate, ciupercă de
babmbus (phallus indusiatus), uscată, chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri
de cartofi dulci mov, chipsuri de legume, chipsuri
de soia, chipsuri de varză creață, chipsuri din
manioc, chipsuri din yucca, chipsuri pe bază de
legume, ceapă verde prelucrată, cepe (legume)
conservate, cepe mici, chiftele de soia, chipsuri din fructe sau legume, chipsuri (cartofi
prăjiți), chipsuri de banane, castane prăjite
cu zahăr, castraveciori, ceapă murată, ceapă

preparată, conserve de legume, conserve și
murături, cordyceps comestibil prelucrat, cremă
de fructe, crochete alimentare, curmale, coji
de fructe, compot de mere, concentrat de
roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, fructe congelate, conserve cu legume,
conserve de fasole, conserve de fructe, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
de bambus uscate, ciuperci negre comestibile
uscate, ciuperci shiitake deshidratate, ciuperci,
preparate, clătite de cartofi, coacăze negre,
prelucrate, coajă de pepene verde murată, fasole
uscată, fasole în conservă, felii de pastă de
tofu pentru burgeri, felii prăjite de cartofi, ferigi
înghețate (gosari), fâșii comestibile de alge
marine brune uscate (tororo-kombu), extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), falafel, extracte vegetale
pentru alimente, fasole, fasole albă în sos
tomat, fasole fiartă, fasole gătită în sos de soia
(kongjaban), fasole reprăjită, fasole roșie cu
ardei iute, dahls (mâncare indiană pe bază de
leguminoase), desert din fructe roșii cu spumă
de albuș, deserturi pe bază de fructe, dovleci
(legume conservate), duriani uscați, extracte
de roșii, extracte din alge de mare pentru
alimente, curmale preparate, curmale uscate,
fructe glasate, fructe fermentate, fructe feliate, la
conservă, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
fructe de pădure, conservate, fructe de pawpaw
uscate, fructe de mango preparate, fructe de
papaia preparate, fructe de avocado procesate,
fructe de torreya, preparate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu
coaja lignificată procesate, fructe conservate în
alcool, fructe aromatizate, fructe coapte, fructe
conservate, flori uscate comestibile, foi de alge
prăjite (yaki-nori), fistic preparat, flori comestibile
preparate, în formă cristalizată, flori comestibile,
preparate, flori de gardenia uscate comestibile,
germeni de fasole prelucrați, ghimbir murat,
ghimbir cristalizat, ghimbir, conservat, gnocchi
pe bază de cartofi, găluște pe bază de cartofi,
jeleuri de fructe, fructe glazurate, fructe la
borcan, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
uscate, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, fulgi de cartofi, frunze de viță-de-vie
preparate, fulgi de cocos, fulgi de kiwi, fulgi de
mere, fulgi de piersică, fulgi de păducel, legume
fermentate, legume gata-tăiate pentru salate,
lămâiță preparată, înlocuitori de carne pe bază
de legume, lămâi preparate, legume conservate,
legume congelate, legume amestecate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
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feliate, la conservă, jeleu preparat din
rădăcină de limba diavolului (konnyaku), hribi,
uscați, gutui, preparate, gustări pe bază
de cartofi, măsline preparate, la conservă,
măsline gătite, măsline (pregătite), linte (uscată),
legume în saramură, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
legume sărate, legume tăiate, legume uscate,
legume uscate prin înghețare, legume în
conservă, legume gătite, legume marinate în sos
de soia, legume pre-tăiate, legume preparate
la grătar, legume procesate, măsline uscate,
năut, preparat, măsline umplute cu migdale,
murături, murături mixte, morcovi, migdale
preparate, morcovi decojiți, muguri de bambus
uscați, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), mere preparate,
mazăre verde preparată, mezeluri vegetariene,
miezuri de nucă, migdale măcinate, mazăre
conservată, mazăre preparată, mazăre uscată,
pateu vegetal, pateuri vegetale tartinabile, pastă
de trufe, pastă tartinabilă de alune, pastă de
măsline, preparată, nuci macadamia preparate,
nuci aromate preparate, nuci comestibile, nuci
conservate, nuci cu coajă preparate, nuci de
acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci de
betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci glazurate, nuci preparate, nucă de
cocos preparată, pastă de anghinare, pastă de
arahide, pastă cu usturoi, produse din fructe
uscate, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, prune, praf
de fructe, porumb dulce, prelucrat, porumb dulce
congelat, porumb dulce (conservat), portocale,
preparate, portocale conservate și turtite, polen
preparat pentru alimentație, piureuri de fructe,
planta de muștar brassica juncea, preparată,
plante din specia brassica oleracea acephala,
preparată, polen de pin preparat ca aliment,
piure de cartofi, piure de cartofi instant, piure
de ciuperci, piure de legume, piure de măsline,
pectină din fructe, pectină pentru uz culinar, piele
de tofu, piersici preparate, aspic, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, cremă tartinabilă
de alune, creme tartinabile pe bază de usturoi,
creme tartinabile pe bază de legume, dulceață
de afine, dulcețuri, fructe, gătite, gelatină, gem
de căpșuni, gem de merișoare, gem de mure,
gem de portocale și ghimbir, gemuri, gem de
rubarbă, gem de zmeură, gemuri din fructe,
ghimbir (dulceață), produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, unt
de alune cashew, unt de arahide, unt din
fructe oleaginoase sub formă de pudră, unt

de migdale, unt preparat din alune, zeamă de
lămâie, topping-uri de nuci.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, amestecuri de sucuri de carne sub
formă de granule, amestecuri lichide pentru
gătit, amestecuri pentru prepararea sosurilor,
chutneys (condimente), condiment din murături,
condimente cu ardei iute, condimente alimentare
pe bază de ketchup și sos tip salsa, condimente
pe bază de pastă de soia (doenjang), fructe
uscate de piper de sichuan ca și condiment,
ketchup (sos), maioneză vegană, mirodenii
(condimente), miso, pastă din fasole de soia,
ketchup de roșii, maioneză, muștar, muștar
pentru alimente, pastă de ardei iute ca și
condiment, pastă de curry, pastă de fasole,
pastă de fasole condimentată, pastă de susan,
pastă din ardei iute, înlocuitor de maioneză,
sos cu brânză, sos de anghinare, sos de
arahide, sos de ardei iute, sos de ardei iute
sriracha, pasta din boabe de soia (condiment),
paste alimentare cu curry, paste cu legume
(sosuri), paste de migdale, pastă din ardei iuți
chili destinată utilizării ca și condiment, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), pesto
(sos), piccalilli (murături asortate), piure de
ghimbir (condiment), piure de usturoi, piureuri
de legume (sosuri), praf de sosuri, preparate
pentru obținerea sosurilor, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, sosuri din pulpă
de legume ( alimente), sambal (condiment pe
bază de ardei iute), sambal oelek (sos din
ardei iute roșu măcinat), sos alfredo, sos aromat
de tip hon-mirin, sos concentrat, sosuri cu
hrean, sosuri conservate, sosuri condimentate,
sosuri barbecue, sosuri (condimente), sos pentru
kebab, sos pentru paste, sos remoulade, sos
tartar, sos teriyaki, sos uscat sub formă de pudră,
sos de soia cu alge kombu, sos de stridii, sos
de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor, sos iute,
sos maro, sos de chili, sos de creveți, sos
de roșii, sos de soia, sos de soia condimentat
(chiyou), sos de soia coreean (ganjang), sos
worcestershire, sosuri salsa, sosuri întrebuințate
sub formă de condimente, agenți de îngroșare
vegetali, amestecuri condimentate, amestecuri
de asezonare pentru tocănițe, amestecuri de
condimente curry, amestecuri condimentate
pentru pané folosite la prăjit, amestecuri pe
bază de pâine pentru umpluturi, amestecuri
pentru umpluturi (alimente), amestecuri uscate
de asezonare pentru tocănițe, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, apă sărată pentru
murături, arome alimentare, aromatizanți din
plante pentru prepararea băuturilor, preparate
aromatice de uz alimentar, arome pentru supe,
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arome preparate din carne, arome preparate
din carne de pui, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, arome pentru
brânză, arome pe bază de ciocolată, arome
pentru băuturi (altele decât uleiurile esențiale),
arome pentru gustări (altele decât uleiurile
esențiale), arome pentru prăjituri, arome de
unt, arome de vanilie, arome din ceai, arome
naturale pentru înghețate (altele decât esențele
eterice sau uleiurile esențiale), arome obținute
din fructe, arome alimentare, altele decât
uleiuri esențiale, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome de fructe, cu excepția
esențelor, arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esențiale), arome de cafea, clorură de
sodiu pentru conservarea alimentelor, asmățui,
conservat, arpagic uscat, oțet de bere, bețișoare
de scorțișoară, arome preparate din melci,
creme congelate, conservanți pentru hrana
animalelor (sare), condimente sub formă de
prafuri, condimente pentru pizza, condimente
pe bază de legume pentru paste, condimente
pentru carne de oaie fiartă instant, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
taco, condimente aromate, condimente de
copt, condimente cu aromă de fructe de
mare, condimente chimice (gătit), condimente,
condimente alimentare, concentrate vegetale
folosite pentru asezonare, condiment din praf
de piper japonez (praf sansho), condiment
pe bază de smochine uscate, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
și cicoare, băuturi aromatizate cu ciocolată,
amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi frapate, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cacao, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), cafea solubilă,
cafea verde, cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, cafea măcinată, cafea liofilizată,
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
aromată, cafea cu ciocolată, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea,
cacao, produse din cacao, ceai, capsule de
cafea, capsule de ceai, ciocolată, cicoare
(înlocuitori de cafea), chai (ceai), ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, ceaiuri
de fructe, ceaiuri cu lapte, pâine, alimente care
conțin cacao (ca principalul ingredient), alimente
pe bază de cacao, aluat din biscuiți graham

pentru tarte, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
batoane de cereale și batoane energizante,
amestecuri pentru prajituri, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuit uscat făcut din
făină, apă și sare, biscuiți petit-beurre, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți cu fructe,
biscuiți cu glazură, biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, biscuiți danezi cu unt, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pentru brânză,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată, biscuiți
dulci pentru consum uman, budinci de crăciun,
brioșe (muffins), biscuiți înveliți în ciocolată,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți pentru
consum uman, preparați din malț, înveliș pentru
rulouri de primăvară, madlene, gustări de tip
tort de fructe, fursecuri parțial învelite întro glazură cu aromă de ciocolată, fursecuri,
foi de plăcintă, foi de patiserie congelate,
ecleruri, foi de napolitană ca bază pentru
tarte, creme de zahăr ars, cremșnituri, deserturi
preparate (produse de patiserie), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-vent),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
covrigi glazurați cu ciocolată, cornete pentru
înghețată, clătite, colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu răvaș, plăcintă cu carne,
napolitane (alimente), napolitane comestibile,
napolitane cu caramel și ciocolată, pandișpan
copt pe aburi (fa gao), paste de ciocolată,
pateuri (patiserie), plăcinte cu afine, plăcinte,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, prăjiturele
din aluat prăjit, plăcinte fără carne, plăcinte
dulci sau sărate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu blat pufos congelate, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
cu fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri
cu migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din ovăz pentru consum uman, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjitură cu migdale, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjituri înghețate, prăjiturici
uscate (patiserie), prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie pe bază de
făină, produse de patiserie aromate, produse de
patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
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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, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, turtă dulce olandeză (taai
taai), vafe din ciocolată, produse de patiserie
vieneză, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, profiteroluri, quiche (tarte
sărate), rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri de
primăvară (produse de patiserie), rulouri cu ou,
savarine, tarte, aperitive (tartine), biscuiți sărați
condimentați, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, baghete, azimă, chifle, brioșe
umplute cu gem, brioșe englezești (crumpets),
foi pentru tacos, foi pentru tortilla, franzele
cu malț și fructe, pâine integrală, pâine de
secară, pâine fără gluten, pâine la aburi, pâine
multicereale, lipie, lipie pe bază de cartofi,
lipii pentru sandvișuri (pâine), lomper (lipie pe
bază de cartofi), miniclătite, pâine aromată cu
condimente, pâine coaptă în prealabil, pâine
crocantă, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine
cu conținut scăzut de sare, pâine cu fasole
roșie dulce, pâine cu semințe de soia, pâine
cu stafide, pâine daneză, pâine de malț, pâini
cu fructe, rulade de bacon, pesmet, pesmet din
pâine, prăjituri pentru ceai, pâine nan (indiană),
prăjitură din drojdie de bere, pâine nefermentată,
pâine nedospită în foi subțiri, pâine pita, pâine
proaspătă, pâine prăjită, pâine prăjită (biscuiți),
pâine semicoaptă, pâine umplută cu fructe, pâine
și chifle
31. Legume proaspete, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere
brute şi neprocesate, ciuperci, plante, ciuperci
proaspete, puieți de uz agricol, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole brute, produse forestiere
neprocesate, produse horticole neprocesate,
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
copaci și produse forestiere, flori, gazon
natural, malțuri și cereale neprocesate, reziduri
de plante (materiale brute), semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
alac neprocesat, arbuști ornamentali naturali,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
fructe longkong proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, agrișe proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas guava

(feijoa) proaspăt, ananas proaspăt, anghinare
chinezești, legume proaspete, anghinare
neprelucrate, anghinare, proaspete, arahide
neprelucrate, arahide proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, arbuști de durian,
ardei chilli, ardei chilli (neprelucrați), ardei
gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, asmățui, proaspăt,
avocado neprelucrat, avocado proaspete, bacă,
fructe proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe
neprelucrate, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, bame proaspete, banane din specia
musa paradisiaca plantains) proaspete, banane
proaspete, boabe crude de cacao, boabe de soia
proaspete, bob proaspăt, boysenberries (hibrizi
între mure și zmeură creați de rudolph boysen)
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, busuioc
proaspăt, caise neprelucrate, caise proaspete,
carambola proaspăt, cartofi, cartofi dulci,
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam), cartofi
neprelucrați, castane de apă proaspete, castane
proaspete, castraveți proaspeți, castraveți
țepoși proaspeți, chili proaspăt, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, cimbru proaspăt,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice,
proaspete, coacăze negre proaspete, coacăze
roșii proaspete, coacăze roșii, proaspete,
copra, coriandru proaspăt, coșuri cadou cu
fructe proaspete, culturi de salată, curmale
neprelucrate, curmale proaspete, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole adzuki proaspătă, fasole fava proaspătă,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fructe
și legume proaspete, fructe brute sub
formă de bobițe, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete de rambutan, fructe
proaspete de păducel, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe durian proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe de palmier
proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
ecologice, proaspete, fructe goji proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe lychee
neprocesate, fructe neprelucrate, fructe noni
proaspete, fructe proaspete, fructe proaspete
de mango, fructe proaspete de mangustan,
fructe proaspete de myrica, fructe proaspete
de naranjilla, fructe tropicale proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, frunze aromate proaspete
ale arbustului de piper japonez (sansho),
frunze de ceai neprocesate, frunze de
muștar, proaspete, frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir neprelucrat, ghimbir proaspăt,
ghirlande proaspăt tăiate, graviola proaspătă,
grepfrut, grâu incolțit proaspăt, guave-căpșună
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proaspete, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hașme, proaspete, hașmă
nepreparată, hovenia acerba, proaspătă,
hrean japonez comestibil, proaspăt (wasabi),
hrean, proaspăt, iarba mâței (proaspătă),
iarbă de grâu (khorasan), proaspătă, iarbă
grasă, legume proaspete, boabe de ienupăr,
ierburi neprelucrate, ignam chinezesc proaspăt,
jaca proaspăt, jumătăți de mazăre verde,
proaspete, kumquat proaspăt, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete pentru salată, legume rădăcinoase
(proaspete), leguminoase proaspete, lichi (fruct
chinezesc) proaspăt, limete proaspete, linte
proaspătă, loganberries (hibrizi între zmeură și
mure creați de john logan) proaspete, longan
proaspăt, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
lămâi-caviar proaspete, lăstari de bambus
proaspeți, mandarine (fructe, proaspete), mango
mere proaspete, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate), nuci
de betel, proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, năut proaspăt, mazăre proaspată,
mentă (proaspătă), mere caju proaspete,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, mere
proaspete din specia syzygium samarangense,
merișoare proaspete, micro plante proaspete,
miezuri de nucă crude, migdale (fructe),
morcovi (proaspeți -), morcovi albi proaspeți
(arracacha), moșmoane japoneze, proaspete,
muguri de xiang chun (toona sinensis), legume
proaspete, muguri proaspeți de fasole verde,
mure galbene proaspete, mure proaspete, nuci
proaspete, nuci braziliene proaspete, nuci de
cocos proaspete, nuci de cola proaspete,
nuci de ginkgo proaspete, nuci neprelucrate,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete,
oregano proaspăt, orz pentru bere, papaia
proaspete, pepene oriental, proaspăt (chamoe), pepeni galbeni proaspeţi, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete, plante
proaspete în ghiveci, pomelo, proaspete,
portocale proaspete, portocale neprelucrate,
păpălăi proaspeți, păstârnac proaspăt, păstăi
de fasole, proaspete, pătrunjel proaspăt,
salată verde proaspătă, salate vii, salate
verzi proaspete, salak proaspete, rădăcină de
yacon, proaspătă, rădăcină crudă de hrean,
rădăcini proaspete de lotus, rădăcini pentru
consum animal, rucola proaspătă, portocale
roșii proaspete, porumb dulce (proaspăt),
praz japonez proaspăt, praz proaspăt, prune,
proaspete, radicchio proaspăt, rizomi comestibili
proaspeți, rodii proaspete, rozmarin proaspăt,

roșcove, crude, roșii cherry, proaspete, roșii
neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, roșii prunișoare
proaspete, rubarbă, proaspătă, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,
semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
semințe proaspete de inga edulis, sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, tuberculi de ciufă proaspeți, usturoi
neprelucrat, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză bok choy proaspătă, varză
chinezească napa, proaspătă (baechu), varză
creață proaspătă, varză de bruxelles proaspătă,
varză neprelucrată, știuleți de porumb dulce
neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete proaspete, zarzavaturi proaspete,
zmeură neagră, proaspătă (bokbunja), zmeură
proaspătă, arpagic proaspăt, coroane de flori
proaspăt tăiate, coronițe din ierburi uscate de
uz decorativ, frunze de cartofi dulci, proaspete,
ginseng neprelucrat, ginseng proaspăt, plante
fructifere vii, plante de sparanghel proaspete,
plante de pepinieră, plante în ghiveci, pănuși de
porumb uscați de uz decorativ, hamei, ierburi
(plante), ierburi pentru consumul uman sau
animal, lăstari de usturoi proaspeți, material
pentru plantă de sparanghel (proaspăt), mentă
(plante), plante agățătoare, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante cu flori, plante
cu frunze, plante de aloe vera, plante de
apartament, plante de canabis, plante de
cânepă, plante de in (semințe de in), butuci de
viță de vie, trestie de zahăr nepreparată, vetricea
(plante), urzici, trestie de zahăr, trandafiri
(plante), răsaduri de hamei pentru plantare,
răsaduri pentru plantare, rădăcină proaspătă
de brusture, plante și flori naturale, plante vii
pentru acvarii, rădăcină de clopoțel chinezesc
(doraji), rizomi vii, plante uscate, plante uscate
pentru decorare, plante verzi naturale de uz
decorativ, plante proaspete, plante pentru iazuri
(vii), plante naturale utilizate ca decoruri pentru
acvarii, plante naturale cu microorganisme
simbiotice, plante naturale, plante leguminoase,
pomi fructiferi, arbuști fructiferi.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a fructelor si legumelor diverse din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, toate
aceste produse fiind naturale "bio", aceste
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servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, ambalare de articole pentru
transport, ambalare de produse în tranzit,
ambalarea aerosolilor conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, ambalarea produselor,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de alimente,
depozitare de aparate casnice, depozitare
de aparate electrice, depozitare de bagaje,
depozitare de mobilier, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de elemente componente,
depozitare de energie și combustibili, depozitare
de cosmetice, depozitare de containere și
de mărfuri, depozitare de deșeuri, depozitare
de colete, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare și livrare de bunuri, depozitare în
vrac, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare temporară de livrări, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vehicule, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare de produse farmaceutice,
depozitare de produse, împachetare și ambalare
de bunuri, închiriere de spații pentru depozitare,
servicii de brokeraj referitoare la stocare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
servicii de ambalare, păstrare temporară de
obiecte personale, furnizarea de servicii de
depozitare la bord, transport și livrare de bunuri,

servicii postale și de curierat, transport de marfă
și cargo și servicii de debarasare, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pe
apă, expediere de marfă, expediere de mărfuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrarea
de mărfuri, livrare rapidă de mărfuri, livrare pe
cale rutieră, livrare de vinuri, livrare de mărfuri
pe cale feroviară, servicii de livrare a alimentelor,
servicii de expediere, servicii de livrare, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, transport de
bunuri, transport de bani, transport de bani și
valori, transport cu camionul, transport aerian de
obiecte de valoare, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii furnizate de
agenții de transport, servicii de transport rutier
de marfă, servicii de transport pentru personalul
medical, servicii de urmărire a mărfurilor, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport feroviar
de produse.
42. Servicii de cercetare în agricultură, cercetare
cu privire la cultivarea în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în agricultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, consultanță privind
asigurarea calității, consultanță în materie de
control al calității, certificare (controlul calității),
analiză a dezvoltării produselor, dezvoltare și
testare a metodelor de producție chimică,
dezvoltare de metode de testare, efectuare de
teste industriale, controlul calității produselor
pentru pământ, consultanță și testare în
materie de siguranță a produselor de consum,
consultanță tehnică în materie de testare,
inspectarea mărfurilor în vederea controlului
calității, evaluarea calitatii, evaluare științifică de
riscuri, evaluarea calității produselor, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de autentificare,
proiectare și testare în vederea dezvoltării de
produse noi, inspecția produselor alimentare,
servicii de testare a solului, servicii de testare a
semințelor, servicii de laborator, testare, analiză
și evaluare a produselor terților în vederea
certificării, proiectare de software, închirierea
de software, instalarea de software, creare de
software, dezvoltare de software, elaborare de
software, întreținere de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, software ca
serviciu (saas), inginerie de software informatic,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, proiectare personalizată de software,
programare de software educativ, scriere de
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software de calculator, servicii de personalizare
de software, design și dezvoltare de software,
copiere de software de calculator, configurare de
software de calculator, programare de software
pentru telecomunicații, proiectare de software
pentru terți, proiectare de sisteme software
grafice, dezvoltare de software pentru terți,
dezvoltare și testare de software, furnizare
de software nedescărcabil online, servicii
de consultanță pentru software, dezvoltare
software, programare și implementare, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, închiriere de software de
divertisment, dezvoltare de software de realitate
virtuală, creare, întreținere și adaptare de
software, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, cercetare și
dezvoltare de software informatic, proiectare
de software de realitate virtuală, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, elaborare și
actualizare de software informatic, programare
de software pentru publicitate online, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, proiectare de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, închiriere de software pentru jocuri
video, programare de software pentru jocuri
video, actualizare de software pentru telefoane
inteligente, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare la comandă de
pachete de software

(210)
(151)
(732)

M 2021 08130

(740)

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

11/11/2021
CLUB SPORTIV MUNICIPAL JIUL
PETROSANI, STR. 1 DECEMBRIE
1918, NR. 93, AP. CAM 33, JUD.
HUNEDOARA, PETROŞANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

JIUL 1919
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1008437
din data 22.03.2022 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”Jiul”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 14.07.01;
27.07.17; 27.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive, organizarea de concursuri
sportive, servicii de cluburi sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
competiții sportive.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08167

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru lustruire, degresare şi
şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, 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.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase, 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. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

16/11/2021
MARIANA PREDA, SAT
MARACINENI, NR. 59, JUD.
ARGES, COMUNA MARACINENI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CRISTINA TURCU PREDA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08172

12/11/2021
TUFAN ELENA SIMONA SRL,
STR. 51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
86, ROMANIA
ROTTA COMIMPEX SRL, STR.
LIVIU REBREANU NR. 7, BL.
51, SC. 2, ET. 10, SC. 2, AP. 86,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 8,
ROMANIA

───────

ROTTA Cosmetice
& Detergenti
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1008200 din data 21.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Cosmetice & Detergenti.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08183

(210)
(151)
(732)

15/11/2021
NORDIS MANAGEMENT SRL,
STR. INT. EPOCII NR. 6, ET.5,
AP.21, SECTOR 1, BUCURESTI,
014122, ROMANIA

(540)

M 2021 08193

15/11/2021
EDUARD ROTARU, STR. ION
RAȚIU NR. 52 A, ET. 2, AP. 17,
SAT ȘELIMBĂR, JUDEŢ SIBIU,
ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

ROMANIA NOW
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1008425 din
data 22.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ROMANIA.

farmacia Apicola
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1008855 din data
25.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: farmacia Apicola.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 26.11.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară.
39. Organizarea de călătorii.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11
(591) Culori revendicate:galben, auriu, solar,
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri precum
suplimente, biostimulatori și tratamente pentru
albine (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.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08195

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIS,
NR.15A, BL.2, AP.13, CASUTA
POSTALA 640, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

bijuterii fabricate din argint, bijuterii emailate,
bijuterii din platină, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, bijuterii din cositor,
bijuterii din aur, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii de fildeș, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii cu diamante, bijuterii confecționate din
sticlă, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, brățări și ceasuri
combinate, brățări placate cu aur, brățări placate
cu argint, brățări pentru gleznă, brățări folosite
în scop caritabil, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări fabricate din
cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări din mărgele, brățări din metale prețioase,
brățări de prietenie, brățări de plastic sub formă
de bijuterii, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de aur, brățări de argint, brățări cu
mărgele din lemn, brățări (bijuterii), brățări,
brelocuri placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii personale, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru față, cercei placați cu
argint, cercei pentru piercing, cercei pentru bodypiercing, cercei din metale prețioase, cercei
de aur, cercei de argint, cercei cu pandantiv,
cercei, camee (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, caboșoane, butoni din
porțelan, butoni din metale prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă, broșe placate cu aur (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), broșe
(bijuterie), încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele de
fixare, fiind piese de bijuterie, inele de argint,
inele cu sigiliu, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele (bijuterii), imitații de
bijuterii ornamentale, geme (bijuterii), gablonțuri
din bronz, fire din metale prețioase (bijuterii),
diademe, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cruciulițe (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, coliere plastron, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin

15/11/2021
ILIO MY BIJOU SRL, STRADA
LALELELOR, NR.10, CAMERA 3,
SAT DOBROEȘTI, DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ilio
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, ace bijuterii
pentru pălării, ace de cravată, ace de rever
(bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), ace ornamentale din metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, agat ca bijuterie,
agrafe de argint, agrafe de cravată din metale
prețioase, amulete (bijuterii), articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, aur filat (bijuterii),
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii-pandantive,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
cap, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
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perforare în cercei cu prindere stil clips,
chihlimbar (podoabe din -), cercei rotunzi,
cercei placați cu aur, lănțișoare placate cu aur,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare
de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de aur împletite, lănțișoare
de aur, lanțuri de aur, lanțuri de argint, lanțuri
(bijuterii), jad (articole de bijuterie), insigne
metalice (metale prețioase), insigne din metale
prețioase, insigne decorative (bijuterii), insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne cloisonne, inele tip
„eternity”, inele placate cu metale prețioase,
inele placate cu aur, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele din platină,
inele din aur, inele de prietenie, ornamente
personale de metale prețioase, ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane (bijuterii),
medalioane, medalii placate cu metale prețioase,
medalii de aur, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii comemorative, medalii, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri placate cu aur, lanțuri
placate cu argint, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase,
lanțuri de cravată din metale prețioase, lanțuri
de bijuterii, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru coliere, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
ștrasuri pentru corp (bijuterii), ștrasuri din
plastic (bijuterii), ștrasuri (bijuterii), verighete,
talismane pentru coliere, talismane pentru
brățări, talismane (bijuterii) din metale comune,
podoabe (bijuterie), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), pietre sintetice (bijuterii),
piese și accesorii pentru bijuterii, perle (bijuterii),
pandantive din chihlimbar presat fiiind articole
de bijuterie, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive din
chihlimbar fiind articole de bijuterie, pandantive,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, agate, agată (în formă
brută), aliaje de argint neprelucrate, aliaje de
metale prețioase (altele decât cele pentru uz
stomatologic), aliaje de platină, aliaje din aur,
aliaje din metale prețioase, argint, argint brut
sau bătut, argint neprelucrat, argint și aliajele
sale, articole semifinisate din metale prețioase

utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, aur, aur brut sau bătut,
calcedonie, perle din chihlimbar presat, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, fir de
argint (bijuterii), fire de argint (bijuterii), mărgele
pentru crearea de bjuterii, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase,
marcasite (bijuterii), lingouri din argint, lingouri
din aliaje de platină, lingouri din aliaje de aur,
lingouri din aliaje de argint, lingouri de platină,
lingouri de metale prețioase, lingouri de aur,
lingouri de argint, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), jais, jaduri, iridiu și aliajele sale,
iridiu, imitații de pietre prețioase, imitații de
perle, imitații de aur, imitație de jais, geme
prețioase și semiprețioase (bijuterii), fire metalice
(metale prețioase), geme naturale (bijuterii), fire
din metale prețioase, rubin, rodiu și aliajele
sale, rodiu, platină și aliajele sale, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase
și semiprețioase, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase neprelucrate, pietre prețioase, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), perle
naturale, perle de cultură, perle, peridot, paladiu
și aliajele sale, paladiu, osmiu, osmiu și
aliajele sale, opal, metale prețioase și aliajele
acestora, metale prețioase semiprelucrate,
metale prețioase prelucrate sau semiprelucrate,
zirconiu cubic, topaz, tanzanit fiind pietre
prețioase, strasuri pentru confecționat bijuterii,
spinel (pietre prețioase), smaralde, sardonix
(neprelucrat), safire, ruteniu și aliajele sale,
ruteniu, instrumente pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic, ace
pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie), aparate
pentru cronometrarea evenimentelor sportive,
aparate și instrumente de cronometrie, arcuri
de ceas, articole de ceasornicărie, balansiere
(ceasornicărie), brelocuri în formă de ceas,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, cadrane (ceasornicărie), cadrane pentru
ceasornice, cadrane pentru ceasuri, cadrane
solare, casete de arc cu sistem de blocare
a axului (ceasornicărie), casete de prezentare
pentru ceasuri, catarame pentru curele de ceas,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasuri de mână elegante, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână din argint, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână cu aparate gps,
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ceasuri de damă, ceasuri de cronometrare,
ceasuri de buzunar, ceasuri de birou, ceasuri
cu o funcție de memorare, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasuri-inel
cu led, ceasuri în miniatură, ceasuri placate
cu aur, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru fusuri orare, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru asistente, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasuri electrice, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
aur, ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale care includ radiouri, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri de mână pentru utilizare în
aer liber, ceasuri de masă, închizătoare pentru
ceasuri, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, limbi de ceas, lanțuri de
ceas, instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, cutii de ceas, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
instrumente de ceasornicărie având mecanisme
cu cuarț, curele pentru ceas, nu din piele,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din plastic pentru ceasuri,
cronografe, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri și ceasuri de mână pentru columbofili,
ceasuri solare, ceasuri sportive, sticlă de ceas,
piese pentru ceasornice, piese și accesorii
pentru instrumente cronometrice, mecanisme
de ceasornic, aliaje de argint, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, cutii din metale prețioase, monede,
lingou de aur, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, decorațiuni de perete
din metale prețioase, figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
decorative cu acțiune din metale prețioase,
figurine de animale (ornamente) placate cu
metale prețioase, machete (ornamente) din
metale prețioase, bijuterii fantezie, ace (bijuterii),

imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
cutii pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (montate), cutii
pentru bijuterii (montate), casete de bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecționate din aur, cutii
din piele pentru bijuterii, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii din lemn pentru bijuterii,
taloane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii
din metale prețioase, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, rulouri organizatoare
de bijuterii pentru voiaj, casete de bijuterii
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, genți tip rulou pentru bijuterii, brelocuri
sub formă de bijuterii (decorațiuni mici sau
bagatele), casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, fir de sârmă din
metale prețioase (bijuterii), casete de bijuterii
(cutii) din metale prețioase.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08196

13/12/2021
RECOSTORE TRADING SRL,
POIANA CU ALUNI, NR 3,
BLOC 10, SCARA 1, ETAJ 4
APARTEMANT 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022874, ROMANIA

Recostore
(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.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
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(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
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006796 din
data 07.03.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:
“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)

M 2021 08245

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08235

16/11/2021
RADU-DĂNUȚ CIUCĂ, STR.
SOLD. ENE MODORAN NR. 6, BL.
M94, SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

16/11/2021
EX MAG SHOP SRL, STR.
LATERALA NR. 56, JUDEȚ
BRAȘOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

PS Personal Style
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1008155 din data
21.03.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “Personal Style“.

RADU SENSEY
KEMPO ACADEMY
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.14
(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire arte marțiale KEMPO, servicii de
antrenamente de fitness, activități sportive.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03; 01.03.13;
01.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), broșe
(bijuterii), bijuterii-pandantive, brățări (bijuterii),
bijuterii de damă, lanțuri de bijuterii, bijuterii
pentru copii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, bijuterii fabricate din argint, casete
de bijuterii, nemetalice, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, ceasuri, pietre
semiprețioase, pietre prețioase și semiprețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
bijuterii confecționate din plastic, curele din
plastic pentru ceasuri.
16. Pixuri și stilouri, pixuri și stilouri (articole de
birou), hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, ambalaje din plastic pentru
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cadouri, pungi din plastic pentru ambalat, pungi
pentru cadouri, pungi din hârtie pentru cadouri,
ambalaje pentru cadouri.
18. Piele sau imitație de piele, șnur de piele,
curele din piele, poșete din piele, portofele din
piele, tocuri din piele, materiale din piele, săculeți
din piele, genți din piele, serviete din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, piele pentru
mobilier.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii din metale prețioase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu medalioane (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu inele (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu inele (bijuterii) confecționate din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu broșe (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuteriipandantive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brățări (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii
de damă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lanțuri de bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
de bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii fabricate din argint, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
de bijuterii, nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii din metale
semiprețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu săculeți pentru bijuterii, adaptați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pietre semiprețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pietre
prețioase și semiprețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pixuri și stilouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pixuri și stilouri (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pungi din hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi din
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pungi din plastic cu
bule de aer pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poșete din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu portofele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tocuri din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săculeți din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu serviete din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piele
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coliere (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bijuterii prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii din metale prețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu medalioane
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu inele (bijuterii) confecționate din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu broșe
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bijuterii-pandantive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brățări (bijuterii), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bijuterii de
damă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lanțuri de bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu casete de bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii fabricate din argint, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu casete
de bijuterii, nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bijuterii
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din metale semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săculeți
pentru bijuterii, adaptați, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pietre semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pietre
prețioase și semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pixuri și stilouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pixuri și stilouri (articole de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pungi pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pungi
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ambalaje pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pungi
din plastic pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pungi din
plastic cu bule de aer pentru ambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piele sau imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu poșete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu portofele din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săculeți din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu serviete din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu genți din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piele pentru
mobilier.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08275

17/11/2021
FRANKFURT IMPEX PROD SRL,
STR PADURII NR 46 ET 1 CAM 1,
COM. BALOTESTI, JUDEŢ ILFOV,
SAT SAFTICA, ILFOV, ROMANIA

CARPATIC LAMB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, extracte din carne, grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, cereale și semințe crude și
neprocesate, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale.
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)

temporară, servicii hoteliere, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spatii pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, organizarea de recepții pentru
nunți (spații), închirierea de scaune, mese, fețe
de masă, sticlărie.

M 2021 08284

18/11/2021
TEODOR - CRISTIAN CARTIANU,
CALEA DUDESTI NR. 188, BL.C,
ET. 15, AP.123, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

DISCOVER DANUBE
LUXURY RESORT

(210)
(151)
(732)

M 2021 08329

(740)

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

19/11/2021
SUN ENERGY EUROPE SRL, STR.
SANATATII, NR. 27, CAMERA 2,
JUDEŢ CONSTANŢA, NEGRU
VODA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1008362/22.03.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
"DANUBE" şi "LUXURY RESORT".

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.07.24; 26.01.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalare si depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale,
divertisment,
organizarea
de
festivaluri: servicii oferite de parcuri de distractie
si tematice, târguri cu scop educațional, cultural
sau de divertisment, grădini zoologice și muzee,
exploatarea piscinelor, servicii oferite de băi
publice (piscine), organizarea de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
43. Servicii de cazare și masă în hoteluri,
pensiuni sau alte unități care ofera cazare
temporară servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță:
asigurarea de hrana și băuturi: servicii de
restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu cazarea

see sun energy europe
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1007752 din data 16.03.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “sun", "energy", "europe“.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 05.03.13;
26.11.05; 26.04.03; 26.04.15; 05.05.20;
05.05.21
(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #134745), verde deschis (HEX
#3a9143, #a7cb51), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică.
31. Aranjamente din fructe proaspete, orz,
tărâțe, semințe de cereale brute şi neprocesate,
flori, naturale, grăunțe (cereale), fân, semințe
de in comestibile brute şi neprocesate, porumb,
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ovăz, plante, semințe de secară brute şi
neprocesate, semințe pentru plantare brute şi
neprocesate, semințe de plante, arbuști/tufe,
arbori.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08333

14/12/2021
SC ROM ENERGY ARMSTRONG
SRL, STR. BARAJUL ARGEŞ
NR. 41, LOT 1 B, PARTER, AP.
3C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Rom Energy Armstrong 1994
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
galben, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, fitinguri metalice de compresie
cu doua ferule.
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, reductoare de presiune
(piese mașini), separatoare de abur (masini),
cazane cu abur pentru mașini, pompe pentru
unitatile de condens.
11. Valve utilizate în lichide și gaze, respectiv:
valve/robineți cu bila, sertar, cutit, future, ventil,

de sens, oale de condens, echipamente în
domeniul abur/condens, respectiv: filtre pentru
instalații industriale inclusiv fitingurile și valve
pentru instalații industriale.
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.
35. Servicii de comerț cu garniture de etanșare,
servicii de comerț al altor mașini și echipamente
(echipamente industrial).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, servicii de asistență tehnică la
alegerea echipamentelor, la montaj, la punerea
în funcțiune și pe perioada de garanție și
post garanție, servicii de punere în funcțiune și
reparații a echipamentelor utilizate în industrie și
alte ramuri de activitate, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, informații legate de
reparații.
40. Producție de garniture de etanșare.
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, activități de inginerie
și consultanță tehnică legate de mașini și
echipamente, consultanță tehnologică.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08354

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

22/11/2021
EV MOBILITY SRL, STRADA
LEVEDELOR NR. 61, SAT
CUMPANA, JUDETUL
CONSTANTA, COMUNA
CUMPANA, 500113, CONSTANȚA,
ROMANIA

M 2021 08445

24/11/2021
FOR BLACK SEA SECURITY SRL,
INCINTA PORT NR.2, CLADIRE
CANTINA SEDIUL SORENA
SA, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Charger Viitorul
nostru este #electric
(531)

FOR BLACK SEA SECURITY

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.09
(591) Culori revendicate:verde , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate de incarcat electricitate pentru
masinile electrice.
───────

(531)

Clasificare Viena:
03.01.01; 24.01.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
pază.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(instruire), simpozioane, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, publicare
de cărţi, reviste, ziare, periodice, cataloage,
broşuri, jurnale, comentarii, articole pe diferite
teme, inclusiv pe internet sau online, instruire
în tehnici de comunicare, servicii educaţionale
privind abilităţile de comunicare.

M 2021 08455

24/11/2021
ALEXANDRU RADUCANU, SOS
COLENTINA, NR. 16, BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

───────

(540)

SCHOOL OF LOVE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
online, organizarea şi susţinerea de cursuri,
seminarii, workshopuri, ateliere, clase (instruire),
simpozioane, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de editare de texte scrise, altele decât
cele publicitare, publicare de cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broşuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet sau
online, instruire în tehnici de comunicare, servicii
educaţionale privind abilităţile de comunicare.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08505

(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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08457

24/11/2021
ALEXANDRU RADUCANU, SOS
COLENTINA, NR. 16, BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

K2dens

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

(531)

(540)

SCHOOL OF MONEY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
online, organizarea şi susţinerea de cursuri,
seminarii,
workshopuri,
ateliere,
clase

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice de uz uman și
veterinar, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice,
preparate
chimice
pentru
scopuri medicale, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, enzime
pentru scopuri medicale, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, medicamente de uz
uman, preparate nutraceutice pentru scopuri

109

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
preparate farmaceutice, produse farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru suplimente
dietetice şi produse farmaceutice, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
suplimente dietetice şi produse farmaceutice,
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)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08509

17/12/2021
CLUBUL SPORTIV ACTIV
PRAHOVA-PLOIESTI, BD.
REPUBLICII NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, CAMERA
718/720, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

M 2021 08508

17/12/2021
CLUBUL SPORTIV ACTIV
PRAHOVA-PLOIESTI, BD.
REPUBLICII, NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, CAMERA
718/720, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

CS ACTIV
PRAHOVA PLOIEȘTI

Clubul Sportiv Activ
Prahova-Ploiesti
(511)

de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte și
încălțăminte).
41. Educație, divertisment și sport, antrenament
sportiv, arbitraj sportiv, activități sportive,
antrenamente sportive, pregătire sportivă,
servicii de sport și fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, organizarea turneelor
sportive,
pregătirea
jucătorilor
sportivi,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizarea de competiții
sportive, organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, servicii de educație sportivă,
servicii de pregătire sportivă, activități sportive
și culturale, servicii de educare sportivă, cursuri
de pregătire sportivă, organizare de turnee
sportive, organizarea de competiții sportive,
organizarea de evenimente sportive, organizare

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.05; 24.01.13;
20.07.02; 03.04.07
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb,
roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive, activități sportive
și culturale, activități sportive și de recreere,
antrenament sportiv, antrenamente sportive,
organizarea de competiții sportive, coordonare
de
evenimente
sportive,
cronometrarea
manifestărilor sportive, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, cursuri
de pregătire în activități sportive, cursuri
de pregătire sportivă, educație, divertisment
și sport, educație sportivă, organizare de
activități sportive și competiții sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de activități sportive și competiții,
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organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizarea de evenimente sportive, organizare
și coordonare de competiții sportive, organizare
de evenimente sportive în cadrul comunităților,
organizarea turneelor sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire sportivă,
servicii de antrenament pentru activități sportive.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08628

07/12/2021
I.V. FUTURE SRL, STR. PORTULUI
NR. 7, SC. A, ET. 1, BIROUL
24A, JUDETUL GALATI, GALATI,
800032, GALAȚI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08612

13/12/2021
SUD GRUP EDIL CONSTRUCT
SRL, SOS. BUCURESTIGIURGIU NR. 72, CAMERA
3, SAT CALUGARENI,
JUDETUL GIURGIU, COMUNA
CALUGARENI, GIURGIU,
ROMANIA

IV FUTURE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it.
───────

ilmadoors.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale.
───────
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(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vanzare cu amanuntul, prin
regruparea in folosul tertilor a unei game variate
de articole respectiv: bijuterii, ceasuri, pietre
semi pretioase, pietre pretioase, obiecte de
podoaba (exceptând transportul) permintand
clientilor sa vada si sa cumpere respectivele
articole, din magazine fizice sau online, prin
intermediul unei retele de calculatoare, sau din
cataloage.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
imobiliare (exceptând transportul lor) pentru
a le permite clienților să le vadă, să le
compare și să le cumpere comod, vânzarea
prin licitație a bunurilor imobiliare, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
și rezidențiale, informații despre vânzarea
imobilelor, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri imobiliare, intermediere în
materie de contracte de vânzare – cumpărare de
bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, servicii de consultanță
imobiliară, furnizarea de informații privind piața
imobiliară, servicii de evaluare imobiliară,
monitorizare imobiliară, expertizare imobiliară și
audit imobiliar, servicii de planificare imobiliară
(servicii financiare), agenție imobiliară, servicii
de intermediere imobiliară, administrare de
imobile, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, gestiunea
bunurilor și investițiilor imobiliare, acordare de
finanțare pentru dezvoltare imobiliară.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor, consultanță
în
domeniul
construcțiilor,
supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcții, reparații,
consolidări, reabilitări și amenajări de clădiri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de inspecție a clădirilor
(expertize), consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08650

(740)

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

15/12/2021
KRISTINA GHITA ARTIST S.R.L.,
STRADA RÎULUI 7, JUDEŢ
ARGEŞ, COSTESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

kristali HOUSE OF CRYSTALS
(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08651

(740)

MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
JUDEŢ ILFOV, POPEȘTI - LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

06/12/2021
SC BIG BROTHER COMPANY
SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 290, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08652

(740)

MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
JUDEŢ ILFOV, POPEȘTI - LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

06/12/2021
SC BIG BROTHER COMPANY
SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 290, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FĂRĂ SECRETE

CASE FĂRĂ SECRETE
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
imobiliare (exceptând transportul lor), pentru
a le permite clienților să le vadă, să le
compare și să le cumpere comod, vânzarea
prin licitație a bunurilor imobiliare, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
și rezidențiale, furnizarea de informații despre
vânzarea imobilelor, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri imobiliare,
intermediere în materie de contracte de vânzare
– cumpărare de bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, servicii de consultanță
imobiliară, furnizarea de informații privind piața
imobiliară, servicii de evaluare imobiliară,
monitorizare imobiliară, expertizare imobiliară și
audit imobiliar, servicii de planificare imobiliară
(servicii financiare), agenție imobiliară, servicii
de intermediere imobiliară, administrare de
imobile, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, gestiunea
bunurilor și investițiilor imobiliare, acordare de
finanțare pentru dezvoltare imobiliară.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor, consultanță
în
domeniul
construcțiilor,
supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcții, reparații,
consolidări, reabilitări și amenajări de clădiri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de inspecție a clădirilor
(expertize), consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08653

(740)

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

06/12/2021
VETERIN DISTRIBUTION SRL,
STRADA BAIA MARE NR. 5
BL 12B, SC A, ET 4 , AP 19,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(540)

VETERIN Ditribution
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde , albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenţii de import şi export
de produse veterinare, servicii de comerţ cu
produse veterinare.
39. Servicii de distribuire a produselor
veterinare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08656

(740)

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

06/12/2021
YOLAND CONSTRUCTII
IMOBILIARE SRL, STRADA
CALATIS 22,, CAMERA 3, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SUNRISE RESIDENCE
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08657

06/12/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08659

06/12/2021
BOGDAN-ADRIAN NICOLAU,
STR. CALARASI NR. 3, SC. A, AP.
1, JUDETUL SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, ROMANIA

BONAVENTURA
(511)

Inovație BCR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
291, Pantone 2955)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08658

06/12/2021
BANCA COMERCIALA ROMANA
SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

Inovație BCR
(511)

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

(740)

39. Transport şi în special transport medical.

M 2021 08660

06/12/2021
FUNDAȚIA PENTRU SMURD,
STR. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU, NR.50, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREȘ, 540136,
MUREȘ, ROMANIA

44. Servicii medicale şi în special servicii publice
de asistenţă tehnică şi medicală de urgenţă.
───────

INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08662

(740)

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

(540)

06/12/2021
INVESTICA GENERAL SRL, STR.
9 MAI NR. 23, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MONITORUL DE BACĂU
(511)

SMURD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16
(591) Culori revendicate:galben, rosu,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente
pentru
tratarea
informaţiei
şi calculatoare, extinctoare, echipamente
de protecție, îmbrăcăminte de protecție,
încălţăminte de protecție, căşti şi măşti de
protecţie.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, publicaţii
electronice, descărcabile.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, materiale didactice şi
educative, caractere tipografice, forme de tipar,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, buletine
informative, ziare.
35. Publicitate, servicii de comerţ/vanzare cu
amănuntul de reviste si publicatii periodice,
publicarea de texte publicitare, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de agenţie de
presă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de ziare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08663

(210)
(151)
(732)

M 2021 08664

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010708, ROMANIA

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

06/12/2021
LION COMMUNICATION
SERVICES S.A., STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

06/12/2021
PRESTIGE TOWERS SRL, STR.
ION C. BRATIANU NR. 22A, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

theGeeks
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de editare, publicare.
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
(gestiune de baze de date, programare, creare
de soft, creare şi întreţinere pagini web).
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
───────

PRESTIGE ESTATES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.04; 26.11.08
(591) Culori revendicate:negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de promovare în domeniul construcţiilor, şi
anume organizarea de proiecte de construcţii
la nivel de organizaţie, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcţii, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru bunuri imobiliare in domeniul economic,
mediere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, optimizarea motoarelor de
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căutare pentru promovarea vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizarea clienților, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, auditare afaceri.
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
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, agentii imobiliare, servicii
de consultanță în materie de bunuri imobiliare,
consultanță imobiliară, management imobiliar,
servicii financiare în domeniul vânzării și
cumpărării de valori imobiliare.
42. Realizarea
de
planuri
(construcţii),
decoraţiuni interioare, desen tehnic, servicii ale
desenatorilor de arte grafice, stilism (design
industrial), servicii de consultanţă în materie
de design interior, proiectare de interioare şi
exterioare ale clădirilor, şi anume consiliere în
arhitectura de interior şi de exterior, studii de
proiecte tehnice, servicii de proiectare a artelor
grafice, controlul calităţii, expertize tehnice,
servicii de antreprenoriat, şi anume pregătirea
tehnică a proiectelor de construcţie, dezvoltare
de concepte de utilizare pentru imobiliare din
punct de vedere tehnic, servicii de concepție
grafică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08665

06/12/2021
RALUCA SORINA ALTIPARMAK,
BLD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 23,
BL. 3, SC. A, AP. 57, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ider
(531)
(591)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilă curbată, mobilă
antichizată, mobilă superpozabilă, vestiare
(mobilă), tetiere (mobilă), mobilă din bambus,
rafturi de mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, paturi-canapea, paturi, paturi
divan, paturi supraetajate, paturi ajustabile,
paturi portabile.
24. Lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
cuverturi pentru canapea.
27. Preșuri, decorațiuni de perete și tavan,
învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08666

06/12/2021
COMPANIA NATIONALA POȘTA
ROMÂNĂ S.A., BDUL. DACIA NR.
140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, ROMANIA

(591)

───────

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11
Culori revendicate:albastru (Pantone
2945 C)

M 2021 08668

06/12/2021
DANIEL ALEXE, BLV. NICOLAE
GRIGORESCU 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PAHARNIC
(511)

COMPANIA NAȚIONALĂ
POȘTA ROMÂNĂ S.A.
FABRICA DE TIMBRE FT
(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, mașini de scris și articole
de birou (cu excepția mobilelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
39. Transport,
ambalare
și
depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalarea,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurant, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering specializate la
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08669

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS ROMANIA
S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 165,
COMPLEXUL DE BIROURI
"TIMPURI NOI SQUARE",
CLĂDIREA TN OFFICES 2, ETAJ
7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BLACK FRIDAY LA SEPHORA

41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,

servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurante, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering, specializatela
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Publicitate și marketing.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 08671

06/12/2021
DANIEL ALEXE, BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ECHANSON
(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 08670

06/12/2021
DANIEL ALEXE, BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CUPBEARER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalare,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalare,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurante, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering, specializatela
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târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08672

(540)

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS ROMANIA
S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 165,
COMPLEXUL DE BIROURI
"TIMPURI NOI SQUARE",
CLĂDIREA TN OFFICES 2, ETAJ
7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BEAUTY FRIDAY
LA SEPHORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA, ETAJ 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

CYBER MONDAY
LA SEPHORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.
───────

M 2021 08679

06/12/2021
IOANA LUCA C., STR. EROU
IANCU NICOLAE, NR. 6, VILA 33,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

CLASS PARK Zâmbeşti
mai mult ACASĂ
(511)

M 2021 08677

06/12/2021
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA, ETAJ 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

SINGLES DAY LA SEPHORA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08678

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate,
agenții de relații cu publicul, analiza impactului
publicității, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analize
publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
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
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internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare 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, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, estimări pentru
marketing, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, indexare web în scop comercial sau
publicitar, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, închiriere
spațiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
și a presei, marketing de baza de date,
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing de
referință, întocmire de planuri de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
de reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing utilizând factori de influență, impartire
de esantioane de produse, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate pentru terti, optimizarea
motoarelor de căutare, 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, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, pregătire de liste
de adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),

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, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale 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, promovare a
vânzărilor de produse din industria modei prin
articole promoționale în reviste, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de publicitate in legatura cu
dezvoltarea imobiliara.

121

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

M 2021 08682

(740)

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

06/12/2021
ECOM ONLINE SRL, STR.
GHEORGHE DOJA, NR. 97R,
JUDET SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

DASME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
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
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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 (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
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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 (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.
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),
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
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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)

M 2021 08688

(740)

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

06/12/2021
SPECTRUM SALON SRL,
TRECEREA VIŞAN, NR. 20, JUD.
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

VENUS SECRET
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:mov (HEX #a94d89,
HEX #a54686)), portocaliu (HEX
#fddac5, HEX #fdd6c3)), galben (HEX
#fffcd5), negru (HEX #000000)
(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,
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
în 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
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),
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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
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 îndepărtarea 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, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,

126

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat),
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit, oale
sub presiune, electrice, grătare, căzi de baie,
căzi de baie pentru băi de şezut, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, instalaţii
sanitare pentru baie, încălzitoare pentru pat,
aparate pentru răcirea băuturilor, lumini pentru
biciclete, bideuri, pături, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, ţevi de cazan (tuburi) pentru
instalaţiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele maşinilor, aparate de sterilizare
a cărţilor, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
aparate de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine,
maşini de făcut pâine, maşini de copt pâine,
arzătoare pentru lămpi, arzătoare, felinare cu
lumânări, carbon pentru lămpile cu arc, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industrial, camere sterile (instalaţii
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, bobine
(componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la

usb, încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
aparate pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi
standard, lămpi de podea, vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de ceață,
aparate si instalatii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, mașini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, şeminee, domestice, fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare

127

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă), instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile, cazane pentru spălat, uscătoare de
rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun,
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile, lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malț,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă, robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu

oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare a
aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu abur
pentru faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
cadre structurale pentru cuptoare, cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete, robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă), closete cu apă, lanterne
electrice, lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru spălat
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mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, aparate de filtrare
a apei, sterilizatoare de apă, aparate şi maşini
pentru purificarea apei, aparate şi instalaţii
pentru dedurizarea apei, instalaţii pentru
alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a apei,
dispozitive de evacuare a apei din rezervoarele
de toaletă, aparate de captare a apei, instalaţii
de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, fitile
adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
aparate pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
instalații de uscare.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, 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,
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), 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
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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, pieptăţi 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

130

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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.
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
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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, 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
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 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, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de aromaterapie, servicii de
saloane de înfrumuseţare, perforarea trupului
(body piercing), chiropractică, depilarea cu
ceară, aranjamente florale, 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, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, îngrijire, medicală, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie, terapie
fizică, chirurgie plastică, servicii de baie publică
în scopuri igienice, servicii de saună, servicii de
solarii, tatuare, servicii de terapie, servicii de băi
turceşti, servicii de machiaj, consiliere alimentară
și nutrițională.
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(210)
(151)
(732)

(540)

şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

M 2021 08690

06/12/2021
BIO EEL S.R.L., STR. BEGA,
NR.5D, JUD. MUREȘ, TARGUMURES, MUREȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08691

06/12/2021
SPIDERLINKED SRL, STR.
HARMANULUI, NR. 284, JUD.
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

bioeel o companie
responsabilă
SPIDERLINKED LINKING THE
FUTURE WITH THE PRESENT

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.01.04;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) 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
abrasive.
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.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
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

(531)

Clasificare Viena:
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 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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), decodoare, dispozitive audiovizuale și fotografice, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, aparate de
copiere, aparate de înregistrare, baze de
date computerizate, conținut media, fișiere
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de date înregistrate, buletine informative
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți electronice, cărți audio, publicații
electronice descărcabile, modele de realitate
virtuală, medii descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), software, aplicații
software descărcabile, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, platforme
de software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, 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 on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, 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, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, 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, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap)
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
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referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08692

(740)

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

06/12/2021
SPIDERLINKED SRL, STR.
HARMANULUI NR. 284, JUD.
BRAŞOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
03.13.08
(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 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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, descărcabile, portaluri
inteligente pentru stocare definită prin software,
platforme de software colaborative (software),
pachete de software, software pentru inteligență
artificială și învățare automată, software de
monitorizare, analiză, control și derulare de
operațiuni din lumea fizică, software de sistem
și de suport de sistem și firmware, sisteme
de operare, programe de sisteme de operare,
firmware și drivere pentru dispozitive, software
pentru aplicații web și servere, calculatoare și
hardware de calculator, servere cloud, software
pentru cloud computing, software pentru servere
de cloud.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, 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,
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transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, 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, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, 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, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (WAP)
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de testare, autentificare
și controlul calității, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații în
domeniul it, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,

servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţ, găzduirea site-urilor (site-uri
web), instalarea de software pentru calculatoare,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, proiectare de hardware pentru
prelucrarea și distribuirea conținuturilor media,
cercetare în domeniul mijloacelor de comunicare
sociale, programare de aplicații multimedia,
găzduire de conţinut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (ACaaS), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
IT, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web.
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(151)
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(740)

M 2021 08694

06/12/2021
AVIATION GEEK SRL, STR.
ABATORULUI NR. 5, BL. IMOBIL
2, CORP C1, ET. 1, AP. 12, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

AvGeek
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, costume de baie, papuci de baie, costume
de plajă, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul
gâtului, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bentițe pentru cap, berete, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, încălțăminte pentru

copii, articole de purtat pe cap pentru
copii, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, costume de baie pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, costume pentru
copii folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de reclamă şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
publicitate în presă, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate
şi de promovare, servicii de publicitate pentru
alte persoane, producţie de publicitate televizată
şi radiofonică, servicii de informaţii comerciale,
prin internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terţi, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media sociala. furnizare de informații de afaceri
în domeniul mediilor sociale, servicii de comerţ
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, 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
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
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vanzare in legatura cu machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08698

(740)

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

07/12/2021
CHERSIN MIHAIL, CALEA
PLEVNEI NR. 145B, BL.2, AP.
2065, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HE HEPOL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.04.03;
26.04.22
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti,
materiale
înregistrate,
aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea

și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
adaptoare audio, aparate cu alimentare regulată,
aparate de alimentare cu energie continuă,
aparate de transmisie în rețea, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), aprinzătoare piezoelectrice, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare, componente
electrice și electronice, cabluri SCART,
convertoare alternativ-continuu, convertoare de
cc/ca, detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, filtre electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, baterii solare de uz casnic, baterii
solare de uz industrial, celule de energie solară
din silicon cristalin, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, celule solare
pentru generarea de electricitate, colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate,
fotocelule folosite împreună cu corpuri de
iluminat de siguranță, fotodiode, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), invertoare fotovoltaice,
module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
module solare, panouri solare, panouri solare
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, structuri de panouri solare.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, accesorii pentru corpuri electrice de
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iluminat pentru exterior, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru aplice de perete
(altele decât comutatoare), accesorii electrice de
iluminat, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii de iluminat, accesorii de contragreutate
pentru lămpi suspendate, abajururi pentru surse
de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi opace pentru lămpi, abajururi opace
pentru lumini, abajururi de sticlă pentru lămpi,
suporturi de abajururi, abajururi, acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase, aparate cu leduri
pentru uscarea unghiilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare
luminoase,
bastoane
luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de lămpi, becuri fluorescente, becuri
fluorescente compacte (BFC), becuri pentru
lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, bețe fosforescente,
butoane de comandă iluminate, cabluri
luminoase pentru iluminat, cabluri suspendate
(accesorii
pentru
iluminare),
candelabre
electrice, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat cu halogen, corpuri
de iluminat cu infraroșu, corpuri de iluminat
de siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat scenic, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat pentru situații de urgență, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive

de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, electrozi de
cărbune pentru lămpi cu arc, elemente de
iluminat, felinare, filtre pentru aparate de
iluminare, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, globuri disco
cu lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, lampadare, sticle de
lampă, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
cu arc, lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi
cu arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi cu descărcare
în gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de acvariu, lămpi de birou, lămpi de
buzunar, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lămpi
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru proiectoare, lămpi de laborator, lămpi
de lectură pentru autovehicule, lămpi de masă,
lămpi de ondulat, lămpi de plafon suspendate,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi de încălzire pentru broaște
țestoase, lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, lămpi electrice, lămpi electrice de
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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 pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
cărți, lămpi pentru iluminat festiv, lămpi pentru
inspecție, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru lavabouri, lămpi pentru mineri, lămpi
pentru pomul de crăciun, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi reflectoare, lămpi în formă de
lumânări, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel,
lanterne de buzunar, lămpi UV cu halogen
pentru vapori de metale, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi stroboscopice pentru discoteci,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi terapeutice, pentru alte scopuri decât
cele medicale, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne tip pointer, lanterne în formă de
stilou, leduri ambientale, lumânări cu led-uri,
lumânări electrice, lumânări electrice acționate
cu baterii, lumini de control, lumini de interior
pentru frigidere, lumini de siguranță care
încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de urgență, lumini de
veghe (altele decât lumânări), lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini electrice pentru decorațiuni festive,
lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), tuburi
luminoase pentru iluminat, lustre, mangaluri,
manșoane pentru lămpi, mașini cu lumini LED,
momeli luminoase pentru pești, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate la
sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de scenă, reflectoare
manuale, reflectoare pentru biciclete, reflectoare
pentru controlul luminilor, reflectoare pentru
corpuri de iluminat la scară mare, reflectoare
pentru devierea luminii, reflectoare utilizate în
filmări, seturi de iluminare decorative, seturi
decorative de iluminat pe gaz, șine pentru

iluminat (aparate de iluminat), șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
spoturi pentru iluminatul casnic, spoturi pentru
mobilier, sticle de lampă, sticle pentru lămpi
cu ulei, structuri de iluminat, stâlpi de iluminat,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi adaptate
pentru montarea lămpilor, suporturi pentru lămpi,
suporturi pentru lămpi neelectrice, surse de
lumină (altele decât cele de uz fotografic sau
medical), torțe de semnalizare, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, tuburi cu descărcări
electrice pentru iluminat, tuburi de iluminat
fluorescente, tuburi de sticlă pentru lămpi de
petrol, tuburi fluorescente, tuburi luminiscente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
consultanță privind comerțul în barter, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț
pentru produse sau servicii, 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 recomandări
pentru produse de larg consum, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, 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 contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, 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, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse pentru
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terţi, negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
asigurări (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, 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 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.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, 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, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08701

(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

07/12/2021
S.C. NIKI LAIC S.R.L., STR.
GEORGE GEORGESCU NR.
15, CORP A, AP. 3, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Air Fryer rețete și trucuri
România Fondator
Gabriela Nichita
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Magneti, magnet personalizat ca si ghid de
temperature si timpi de folosire a air fryer-ului,
magneti personalizati.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata
referitoare la magneți, pad-uri de silicon, tavita
de silicon, clește de silicon, recipient spray
pentru ulei, servicii de vanzare online de
magneți, pad-uri de silicon, tavita de silicon,
clește de silicon, recipient spray pentru ulei,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
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pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesoriile de bucătărie,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri, precum magneți, paduri de silicon, tavita de silicon, clește de
silicon, recipient spray pentru ulei (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre accesorii de
bucătărie prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vanzare, comercializare de
accesorii de bucătărie, precum pad-uri de silicon,
tavita de silicon, clește de silicon, recipient spray
pentru ulei.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, furnizarea unui site web interactiv
cu conținut audiovizual, și anume, filme și
filme care nu pot fi descărcate prin intermediul
unui serviciu video la cerere, precum și cu
bloguri care nu pot fi descărcate, ghiduri de
programe, informații, știri, rezumate și recenzii,
toate acestea în domeniul divertismentului
video internațional, punerea la dispoziție a
unui site web cu clipuri de film, fotografii
și alte materiale multimedia, furnizarea de
instruire in domeniul gătitului, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de tutorial online
cu si despre gătit, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
editare, organizarea de concursuri și evenimente
culturale, organizarea și desfășurarea de
tutoriale online, servicii de informare, consiliere
și consultanță în legătură cu gătit si cu
utilizarea produsului air fryer, servicii de
predare în domeniul gătitului, educație, servicii
de divertisment, educație in vederea utilizării
aparatului air fryer, transfer de know-how
[instruire], furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, cursuri de gătit online, cursuri
pentru utilizarea produsului air fryer, furnizare
de retete, servicii de divertisment și servicii
educaționale, și anume, training-uri online pe
rețele de socializare și cursuri de formare în
domeniul bucătăriei și al abilităților culinare si
de bucătar, servicii educaționale, de instruire,
de instruire, de ucenicie și de formare, și
anume, organizarea și desfășurarea de cursuri
de formare în domeniul culinar, al bucătăriei,
al cateringului, al abilităților de bucătar și al
managementului de restaurant, organizarea de
spectacole în direct în domeniul bucătăriei și
al educației și formării profesionale în domeniul
culinar, al cateringului și al meseriei de bucătar,
furnizarea de publicații electronice online, care
nu pot fi descărcate, sub formă de cărți,
reviste și broșuri în domeniul bucătăriei și al

educației și formării profesionale în domeniul
culinar, al alimentației publice și al meseriei de
bucătar, cursuri online de instruire în domeniul
bucătăriei, furnizarea de informații educaționale
și de divertisment prin intermediul unui site web
si a rețelelor de socializare, publicare on-line
de retete culinare, publicare on-line de retete
culinare, care se gătesc cu ajutorul aparatului Air
Fryer, publicare de cărți.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08702

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

07/12/2021
S.C. MENTOR S.R.L., CALEA
SEVERINULUI, NR. 46 C,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

MENTOR WEAR
MAKER SINCE 1992
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.24
(591) Culori revendicate:negru, auriu, galben,
crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte
de
protecție
împotriva
accidentelor,
îmbrăcăminte
de
protecție
împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte
de
protecție
împotriva
foclui, îmbrăcăminte de protecție contra
substanțelor
chimice,
îmbrăcăminte
de
protecție
confecționată
din
materiale
antiglonț, îmbrăcăminte de protecție împotriva
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accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție pentru lucru (pentru protecție împotriva
accidentelor sau lezionării), îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
focului, îmbrăcăminte de protecție la accidente,
radiații și foc, îmbrăcăminte de protecție
contra accidentelor, radiațiilor și focului,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, accesorii de protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte izolante pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), paravane de azbest de protecție pentru
pompieri, paravane de azbest pentru pompieri.
25. Uniforme, uniforme școlare, uniforme
profesionale, uniforme pentru baseball, uniforme
pentru asistente, uniforme de asistentă, uniforme
pentru arbitri, uniforme de karate, uniforme de
judo, uniforme albe pentru bucătari, uniforme
pentru arte marțiale, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme de lucru, salopete,
salopete de lucru, salopete pentru vânătoare,
salopete pentru asistente medicale, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Țigle metalice, țigle olandeze metalice,
țigle metalice pentru acoperișuri, acoperișuri
metalice, versante metalice pentru acoperiș,
componente metalice pentru acoperiș, tablă
metalică pentru acoperiș, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru acoperișuri, table
metalice pentru acoperișuri, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperișuri, șarpante de acoperiș din metal,
structuri din metal pentru acoperișuri,
iluminatoare de acoperiș din metal (ferestre),
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
acoperișuri de metal, care includ celule
solare, acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08705

07/12/2021
MARCHESA INVEST SA, STR. AV.
PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCURESTI, 012052, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08703

(740)

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

07/12/2021
DAMILA SRL, LOCALITATEA
BOTORANI, JUDETUL VALCEA,
COMUNA MĂCIUCA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

RODACH SIMETRIC

AMANETTO Gold,
Vintage & More
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, articole de
bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
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de bijuterie, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cutii din metale prețioase, monede
făcute din lingouri de aur, monede din aur,
monede de colecție, monede comemorative,
monede, lingou de aur, obiecte de artă de
argint, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee placate cu metale prețioase, trofee
confecționate din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de depunere în casete valorice, servicii
de asigurare, servicii imobiliare, servicii de
evaluare, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08706

07/12/2021
SUNTECH SRL, CALEA
ARADULUI NR. 1, LOCALITATEA
NĂDLAC, JUDEȚ ARAD, ORAȘ
NĂDLAC, ARAD, ROMANIA

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

(540)

SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.03
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Jaluzele din metal, jaluzele metalice de
exterior, jaluzele exterioare din metal, jaluzele
lamelare din metal, jaluzele rulante din oțel,
jaluzele venețiene (de exterior), din metal, rulouri
metalice laminate la rece, rulouri opace din
metal (exterior), rulouri din metal pentru geamuri
glisante, rulouri (exterioare) din metal, rulouri
metalice pentru ferestre, copertine din metal care
conțin șipci fixe sau mobile, copertine (structuri
metalice), pergole din metal, uși metalice de
garaj, role metalice pentru uși de garaj, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre.
19. Jaluzele nemetalice, jaluzele termice
nemetalice (din șipci, pentru 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, rulouri exterioare
din plastic, rulouri antiefracție din materiale
nemetalice, copertine (structuri) din materiale
nemetalice, pergole nemetalice, plase de insecte
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(nemetalice) pentru ferestre, uși de garaj
nemetalice, uși confecționate din plastic pentru
clădiri, uși pliabile din pvc.
20. Obloane (jaluzele), jaluzele din lemn,
jaluzele de interior, jaluzele de bambus, jaluzele
termoizolante (de interior), jaluzele verticale
(de interior), jaluzele de interior (rolete),
jaluzele metalice venețiene (de interior), jaluzele
din lemn (de interior), jaluzele de interior
și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, jaluzele lamelare de interior pentru
ferestre, jaluzele orizontale (de interior) pentru
ferestre, echipamente din plastic pentru jaluzele,
accesorii, nu din metal, pentru jaluzele, jaluzele
orizontale (de interior) pentru uși, clame
(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
jaluzele din trestie, ratan sau bambus (sudare),
jaluzele de interior din metal pentru ferestre,
rolete pentru interior, pergole (mobilier).
22. Jaluzele exterioare din materiale textile,
copertine din materiale textile sau sintetice,
copertine din plastic, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice, corturi
(copertine) pentru rulote, folii din material
plastic (copertine), marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate, acoperitoare de genul
prelatelor, prelate pentru piscine spa, neajustate,
copertine (prelate) din materiale textile sau
sintetice, prelate din plastic cu utilizări multiple,
prelate din materiale căptușite cu produse
plastice, prelate.
24. Jaluzele plisate.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul in legatura cu jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj,
uși pliabile din pvc, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jaluzele, rulouri,
rolete, copertine, pergole, usi pliabile, plase antiinsecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, furnizare de informații privind comerțul
exterior pentru jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, uși de
garaj, uși pliabile din pvc, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic in
legatura cu jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, uși de
garaj, uși pliabile din pvc, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, informații
despre vânzarea de jaluzele, rulouri, rolete,

copertine, pergole, usi pliabile, plase antiinsecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de publicitate pentru vânzarea de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
de jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
de jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, publicitate și marketing pentru jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare pentru jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing pentru jaluzele, rulouri,
rolete, copertine, pergole, usi pliabile, plase antiinsecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de planificare pentru studii de marketing pentru
jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole, usi
pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, investigații privind strategia
de marketing pentru jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase antiinsecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc.
37. Curățarea jaluzelelor, instalare de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, reparare de jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase antiinsecte, usi de garaj, usi pliabile din pvc,
montare de jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, usi de
garaj, usi pliabile din pvc, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor și
jaluzelelor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08708

07/12/2021
S.C. PETRIUC S.R.L, MARGINEA,
JUDEȚ SUCEAVA, MARGINEA,
727345, SUCEAVA, ROMANIA

Kitty Baby

(210)
(151)
(732)

M 2021 08709

(740)

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

07/12/2021
WTZCONSULTSERV S.R.L.,
ALEEA BOTORANI NR. 6,
CAMERA 1, BLOC V83, SCARA
2, ETAJ 5, AP. 53, JUDEȚ
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.06; 26.04.04
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ffd1a3), alb (HEX #ffffff), maro (HEX
#2b0800), verde (HEX #95b39b)
(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.
───────

WTZ TECHNOLOGIES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software mobile descărcabile, aplicații software
anti-malware
descărcabile,
software
de
calculator pentru asigurarea securității reţelelor,
calculatoarelor și accesului la internet, software
de calculator pentru furnizarea de protecție
a identității online și control parental,
software de calculator pentru scanarea,
detectarea și eliminarea virușilor, viermilor,
cailor troieni, aplicațiilor adware, spyware
și altor programe malware, software de
securitate pe internet, și anume, software
de calculator pentru utilizare în monitorizarea
și controlul activității computerizate online,
software de protecție împotriva fraudei, software
de optimizare pentru computer, software de
calculator pentru prevenirea, diagnosticarea și
repararea problemelor computerului, software
de calculator pentru copierea, stocarea,
restaurarea și recuperarea datelor, folderelor
și fișierelor, software de securitate pentru
afaceri, software de tip firewall, software
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de control al confidențialității, software de
filtrare a conținutului, software de calculator
pentru crearea unei reţele private virtuale,
aplicații software, descărcabile, utilitare pentru
facilitarea utilizării computerelor în locaţii
îndepărtate şi pentru facilitarea comunicaţiilor
între utilizatorii de dispozitive mobile prin
reţele, software de calculator pentru utilizare
la actualizarea altor software de calculator,
software de calculator pentru administrarea
aplicaţiilor de reţea, software de calculator
pentru conectarea și gestionarea computerelor
la distanță, pentru sincronizarea fișierelor prin
e-mail, pentru asigurarea securității utilizatorilor
de computere la distanță, pentru implementarea
măsurilor de securitate pentru computere,
software și rețele pentru utilizatorii de computere
la distanță, software de calculator pentru
gestionarea şi transferul de fişiere, software
de calculator care oferă firewall, filtrare de
conținut, alertă de intruziune, protecție împotriva
virușilor, rețele private virtuale și alte funcții
de securitate pentru computer și gestionarea
stocării fișierelor, software de calculator pentru
utilizare în gestionarea fișierelor, mediilor de
stocare a datelor și sistemelor, software
de calculator pentru utilizare în gestionarea
stocării de date și administrarea rețelelor
de stocare, software de calculator pentru
copierea şi restaurarea datelor din calculator,
software de calculator pentru monitorizarea,
identificarea și rectificarea problemelor și erorilor
apărute în legătură cu fișiere, sistemul de
operare și rețele de computere, software de
calculator pentru generarea de rapoarte din
baze de date, software de calculator pentru
programarea proceselor automate, software
de calculator pentru utilizarea în gestionarea
centrală a calculatoarelor dintr-o reţea de
calculatoare, software de calculator pentru
replicarea şi arhivarea fişierelor dintr-un depozit
de date în altul, programe de calculator
pentru operarea aplicaţiilor de comunicaţii
de date şi pentru criptarea şi autentificarea
informaţiilor electronice, programe de calculator,
înregistrat sau descărcabil, pentru utilizare în
domeniul administrării sistemelor informatice,
și anume programe pentru administrarea și
gestionarea programelor de calculator și a
datelor electronice despre sisteme informatice,
programe de calculator, înregistrate sau
descărcabile, pentru gestionarea configuraţiilor
software ale sistemelor informatice şi ale
reţelelor de calculatoare, programe de calculator,
înregistrate sau descărcabile, pentru trimiterea
și primirea de software de calculator printr-o
rețea de computer, pentru a realiza distribuția

de software și programe de calculator pentru
instalarea și modernizarea altor programe
de calculator, fără intervenția manuală a
utilizatorului, programe de calculator, înregistrate
sau descărcabile, pentru copierea datelor de pe
un mediu de stocare electronic pe un alt mediu
de stocare electronic, software integrat pentru
monitorizarea și securitatea rețelei.
42. Conversia codului de programare pentru
terţi, consiliere informatică, și anume, consiliere
tehnică referitoare la operarea calculatoarelor,
proiectare, dezvoltare si întreținere de baze de
date computerizate, servicii de diagnosticare
pentru calculatoare sub formă de diagnosticare a
problemelor hardware și software de calculator,
întreţinere de software de calculator, programare
pe calculator, servicii on-line de calculator
sub formă de site web pentru furnizarea
de informaţii despre software de calculator,
audit pentru software de calculator și rețele,
inclusiv auditarea securității datelor, servicii
informatice, şi anume crearea şi întreţinerea,
proiectarea şi implementarea recuperării datelor,
proiectare și dezvoltare de baze de date,
furnizare de motoare de căutare pe internet,
proiectare de site-uri web, instalarea softwareului de calculator, actualizarea software-ului
de calculator, proiectare de software, analiza
sistemelor informatice, furnizarea utilizării
temporare a unor aplicații software on-line
care nu pot fi descărcate, pentru accesarea
aplicaţiilor de calculator şi a altor produse
software, închiriere de aplicaţii software,
proiectare de computere, cercetare și dezvoltare
pentru aplicații software, asistenţă tehnică
pentru aplicaţii software, şi anume depanarea
problemelor referitoare la software-ul de
calculator.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08710

07/12/2021
SC HOZETTE RICHNESS BRAND
SRL, STRADA JITIA NR. 43,
JUD. BUZĂU, RÂMNICU SĂRAT,
BUZĂU, ROMANIA

Hozette
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.07; 27.05.01; 03.11.01;
03.11.24
(591) Culori revendicate:maro, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte feminine,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, veste,
uniforme, tutuuri, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), tricouri, tricotaje, treninguri,
trenciuri, topuri, ținută stil casual, togi,
taioare-pantalon, taioare, șosete, șorturi, seturi
de maiouri și șorturi, seturi de bluză și
jachetă, saronguri, sarafane, șalvari, șaluri
și eșarfe, salopete, rochii, pulovere, protecții
pentru guler, protecție pentru gât, ponchouri,
pelerine, pardesiuri, papioane, pantaloni scurți,
pantaloni lungi, paltoane, măști de față
(îmbrăcăminte), mănuși, mantouri, mantale de
ploaie, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), mantale, maiouri, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete, îmbrăcăminte
țesută, îmbrăcăminte tip body, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
helănci, hanorace cu glugă, hanorace, haine
de stradă, haine de lucru, haine de iarnă,
haine de casă, gulere, glugi, geci, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), fular tip manșon, fulare

(eșarfe pentru gât), fulare tubulare, flanele,
eșarfe, curele, cravate, costume, confecții,
combinezoare (îmbrăcăminte), colanți, ciorapi,
căști de protecție contra frigului pentru
urechi (articole de îmbrăcăminte), căptușeli
confecționate (piese vestimentare), cămăși,
cardigane, capoate, cape și pelerine, brâuri
(îmbrăcăminte), bolerouri, bluzoane, bluze,
blazere, bentițe de gât (părți de articole de
îmbrăcăminte), batiste de buzunar, bandane,
baticuri, articole vestimentare pentru bărbați,
articole purtate în jurul gâtului, articole de
îmbrăcăminte termice, pâslari (cizme din fetru),
papuci de casă, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru bebeluși,
mocasini, balerini (încălțăminte), șepci (articole
de îmbrăcăminte), pălării de soare, pălării
pentru femei, pălării din lână, pălării, fesuri,
căciuli, căciuli tip cagulă, bonete, berete, benzi
absorbante de purtat pe cap, băști, articole de
purtat pe cap pentru femei, bărbați și copii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri menționate în
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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08711

07/12/2021
IULIA VOICU, STR. BOGDAN
GHEORGHE TUDOR NR. 1,
BL. 22C, SC. 1, PARTER, AP.
1,SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08712

(740)

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

07/12/2021
SEVE SHOP SRL, STRADA
BALIȚEI NR. 76, CORNU DE JOS,
JUD. ILFOV, COMUNA CORNU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SEVE SHOP
(511)

INARI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri, săpunuri nemedicinale, săpunuri
parfumate, săpunuri parfumate, săpunuri
granulate, săpunuri cosmetice, săpunuri cremă,
săpunuri deodorante, săpunuri antiperspirante,
săpunuri pentru mâini, săpunuri de față,
săpunuri fabricate manual, săpunuri și geluri,
săpunuri lichide, săpunuri carbolice, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri din buretele
loofah, săpunuri pentru toaletă, săpunuri de
toaletă nemedicinale, săpunuri-cremă de corp,
săpunuri de baie lichide, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri stick pentru
bărbierit (preparate), săpunuri sub formă de
gel, săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săpunuri lichide pentru mâini și față.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți cu inteligență artificială de uz
casnic pentru curățenie și spălat, roboți
pentru curățenie, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, roboți industriali.
9. Ceasuri inteligente, camere video portabile,
camere video digitale, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video cu funcționalități
multiple, carcase rezistente la apă pentru
camere video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, brățări inteligente, căști,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare.
12. Drone cu cameră, drone civile, drone de
livrare, cărucioare pentru copii.
16. Abțibilduri (decalcomanii), imagini aplicate
sub formă de abțibilduri.
21. Raclete de uz casnic, raclete (manuale)
pentru curățenie, raclete pentru curățat geamuri,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii.
28. Jucării, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, jocuri, roboți de jucărie, jucării, jocuri
și articole de joacă.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
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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:
roboți cu inteligență artificială de uz casnic
pentru curățenie și spălat, roboți pentru
curățenie, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, roboți industriali,
ceasuri inteligente, camere video portabile,
camere video digitale, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video cu funcționalități
multiple, carcase rezistente la apă pentru
camere video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, brățări inteligente, căști,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, drone cu cameră, drone civile,
drone de livrare, cărucioare pentru copii,
abțibilduri (decalcomanii), imagini aplicate sub
formă de abțibilduri, raclete de uz casnic, raclete
(manuale) pentru curățenie, raclete pentru
curățat geamuri, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, jucării,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
jocuri, roboți de jucărie, jucării, jocuri și articole
de joacă, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08713

07/12/2021
AROMALONDREI SRL, STR.
OBSERVATORULUI NR. 82-86,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

London Brothers Food
Heaven & Food Hell
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.02; 26.11.05; 26.11.08;
04.01.02; 04.01.04; 07.05.02
(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
albastru, galben, maro, vrem, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
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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 08715

07/12/2021
IOAN-LIVIU TUTURICI, ALEEA
ULISE, NR.1, BL.Y8A, AP.25,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

40. Fabricarea la comandă de proteze dentare,

fabricarea la comandă de proteze dentare și
danturi.
41. Cursuri de pregătire în medicină, cursuri de
instruire privind sănătatea, organizare de cursuri
de instruire tehnică, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
servicii educative sub formă de cursuri la nivel
academic, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul stomatologic, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale.
44. Asistență
stomatologică,
servicii
de
ortodentie, chirurgie, chirurgie plastică, chirurgie
estetică, chirurgie estetică și plastică.
───────

OPUS DENTAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățarea produselor
dentare, preparate pentru lustruire a produselor
dentare.
5. Cimenturi pentru proteze dentare, material
pentru proteze dentare, porțelan pentru proteze
dentare, adezivi pentru proteze dentare, adezivi
pentru fixarea protezelor, benzi adezive pentru
proteze dentare, materiale ceramice pentru
proteze dentare, materiale ceramice folosite la
reconstrucția protezelor dentare.
10. Proteze stomatologice, proteze dentare
parțiale, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, proteze dentare, implanturi de
proteze, instrumente oentru implanturi de
proteze, proteze pentru implantare în osul
maxilarului, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia osoasă, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate utilizate
pentru fixarea porotezelor dentare, instrumente
utilizate pentru fixarea porotezelor dentare,
implanturi (proteze) folosite pentru grefele de
os), aparate utilizate pentru confecționarea
protezelor dentare, spectrocolorimetrie dentare
pentru determinarea culorilor protezelor dentare,
implanturi (proteze) pentru utilizare în chirurgia
maxilo-facială, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, proteze
sub formă de restaurări parțiale de coroana,
proteze construite din porțelan foarte rezistent
fixat pe smalt, proteze construite din porțelan
foarte rezistent fixat pe dentină.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08716

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

07/12/2021
ARTEMISIA NICOLAU GOREA,
STR. GRIGORE GAFENCU,
NR.49-57,SC.A, ET.5, AP.A51,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.15;
26.13.25
(591) Culori revendicate:negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii oferite de saloane de îngrijire a
pielii, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii
oferite de saloane de frumusețe, refacerea
părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, servicii de epilare
cu laser, servicii de epilare corporală cu ceară
pentru persoane, servicii de epilare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de bronzat prin pulverizare, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire
a unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de micropigmentare, servicii de
liposucție, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii furnizate de
saloane de slăbire, servicii de tratare a celulitei,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,

servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru ten, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
servicii de tratament pentru păr, servicii de
tratament cu laser pentru creșterea părului,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cosmetic
cu laser pentru varicozități, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
laser pentru ciupercă unghială, servicii de
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
servicii de tratament cosmetic, spălarea părului
cu șampon, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la îndepărtarea
celulitei, servicii medicale, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, servicii de chirurgie
estetică, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie plastică, consiliere medicală
în domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere în domeniul
imunologiei, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consultanță cu privire
la teste de auz, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, consultații
medicale, depistare medicală (screening),
depistare medicală (screening) referitoare la
cord, depistarea consumului de droguri pentru
angajare, diagnosticarea bolilor, depistarea
osteoporozei, efectuarea examenelor medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, efectuare
de studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, examinarea medicală
a persoanelor, implantarea părului, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
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în domeniul pierderii în greutate, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații prin internet în domeniul diabetului,
furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de servicii medicale,
îngrijire paliativă, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
analiză a urinei, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii chiropractice
pentru adulți, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, screening
de adn pentru scopuri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de bancă de celule
stem, servicii de bancă de celule pentru culturi
de celule destinate transplanturilor medicale,
servicii de asistență medicală pediatrică, servicii
de asistentă pentru persoanele în vârstă, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de analize medicale, servicii de control
fizic, servicii de consiliere medicală, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii de
stomatologie estetică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08718

07/12/2021
SC BILANCIA EXIM SRL,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETRESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, 077067,
ILFOV, ROMANIA

hobby X CHEF by BILANCIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
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.
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.
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.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făinăși preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
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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, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate si reclama, publicitate online,
managementul, conducerea si administrarea
afacerilor, regruparea la un loc in beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca
(exceptand transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achiziționeze cat
mai comod, servicii asigurate de magazine de
vanzare cu amănuntul prin cataloage si reviste
de vanzare, prin corespondenta sau prin
mijloace electronice (site-uri web).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08719

(740)

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

07/12/2021
BLACKROSE KOZMETIK
IHRACAT ITHALAT TICARET
LIMITED SIRKETI, STR IKITELLI
OSB MAH. FATIH, 5A BLOCK
SK. FATIH SANAYI 5A BLOCK
NO: 3 ,BASAKSEHIR, ISTANBUL,
TURCIA

(540)

MISLINA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate,
săculețe
parfumate,
uleiuri
parfumate, creme parfumate de uz cosmetic,
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 non-electrice 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, 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, produse 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, parfumerie (produse de
-), deodorante de uz personal (parfumerie),
produse de parfumerie, uleiuri esențiale.
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
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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, 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, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de vanzare, informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, a produselor de parfumerie, a
uleiurilor esentiale si a odorizantelor de camera.

sprijin, perne (de sprijinit, de divan), huse
pentru îmbrăcăminte (depozitare), perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
saltele pentru ţarcurile pentru copii, saltele,
perne pentru animalele de companie, perne (de
dormit), covoraşe de dormit, saltele de dormit.
24. Huse pentru pat, cearşafuri, cuverturi
(cearşafuri), cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, huse (detaşabile)
pentru mobilă, huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, huse pentru
saltele, feţe de perne, pături imprimate din
material textil, cearşafuri (textile), perdele de
duş din material textil sau plastic, feţe de masă,
nu din hârtie, prosoape din material textil,
pleduri de călătorie (pături pentru genunchi).

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08720

(210)
(151)
(732)

07/12/2021
NEW FIT TREND STYLE S.R.L.,
STR. FERICIRII, NR. 10 A, JUDET
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740)

M 2021 08721

07/12/2021
CERTION SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CERTION ALLIANCE

Casa Moise
(531)
(591)
(511)

20.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.11; 12.01.10
Culori revendicate:albastru , auriu,
bleumarin
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Perne antirostogolire pentru bebeluşi, altele
pentru schimbarea bebeluşilor, perne de

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 24.13.23
(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
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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 (fara posibilitatea de
achizitionare in rate sau prin inchiriere), în
legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, management imobiliar, servicii de
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare (fara posibilitatea de achizitionare in
rate sau prin inchiriere), servicii de planificare și
organizare în sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier ( servicii
de constructii) 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)

M 2021 08723

(740)

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

07/12/2021
SUN RESIDENCE SRL, STR. AL.
I. CUZA NR. 103, JUDEȚ IAȘI,
COMUNA BUTEA, IAȘI, ROMANIA

(540)

COMAT TOWERS
(531)
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(591)

Culori revendicate:verde (HEX
#2AA07D, HEX #1A8871, HEX
#50C487), albastru (HEX #36B3DD,
HEX #1474C3, HEX #012178,
#0E46AC, #1A7CF4, #2E9CF6, HEX
#022E95), mov (HEX #CE5CFA,
HEX #913DF5, HEX #4928A3, HEX
#7B40F4, HEX #6E1CAE), portocaliu
(HEX #Ef6733, HEX #F17646, HEX
#B54021, HEX #F18D27, #F19822),
galben (HEX #FEC41E), negru (HEX
#1B1B1B)
(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
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 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
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ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, 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, 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),
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servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire),
izolarea
clădirilor,
construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare,
curăţarea
clădirilor
(suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea
echipamentelor
de
bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08724

07/12/2021
MCF CONSTRUCT 2000 SRL,
INTRAREA MR. SOFRAN NR.1,
DEMISOL, BOXA 3, BL. C1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900544, CONSTANȚA, ROMANIA

BUENA VISTA SOCIAL
CLUB by Alpha Builders
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
baruri, servicii ale barurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08725

07/12/2021
MCF CONSTRUCT 2000,
INTRAREA MR. SOFRAN NR.1,
DEMISOL, BOXA 3, BL. C, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900544, CONSTANȚA, ROMANIA

ALPHA SOCIAL CLUB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
baruri, servicii ale barurilor.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu piese pentru tractoare
si utilaje agricole.

M 2021 08726

07/12/2021
JUSTIN PHARMA SRL, STR.
LUPENI, NR. 45,JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

BronhoSept
(531)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08727

08/12/2021
FERICO SRL, SAT PECICA
STRADA 238, NR. 15, JUDEŢ
ARAD, PECICA, 500113, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

FERICO

08/12/2021
CLAP INTERNATIONAL S.R.L.,
STR. AVIONULUI NR. 26, BIROU
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014336, ROMANIA

ROYALTY SHARE TOKEN

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, creme aromoterapeutice
de uz cosmetic.
5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
sirop de tuse, creme medicale terapeutice,
medicamente,
medicamente
homeopate,
medicamente inhibitoare ale tusei
───────

M 2021 08728

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații
software
pentru
calculator,
platforme software de calculator, suporturi
de stocare digitale sau analog, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor, servicii de intermediere
comercială, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, căutarea de sponsorizări, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de comerț online.
36. Management financiar, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui site
web, transferul electronic de fonduri, transfer
electronic de monede virtuale, servicii de plăti
cu portofel electronic, schimb financiar de
monede virtuale, funcții de administrator fiduciar /
custode, strângerea de fonduri caritabile.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
servicii de baze de date electronice publice,
comunicații prin terminalele de calculator,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fișierelor digitale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, dezvoltare de
platforme de calculatoare, servicii de criptare
a datelor, cloud computing, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
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de conectare unică pentru aplicații software
online, software ca serviciu.
45. Managementul
drepturilor
de
autor,
consultanță în proprietate intelectuală, servicii
de rețele de socializare on-line, administrarea
juridică a licențelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08730

08/12/2021
CATALIN ION SCARLATESCU,
STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 08729

08/12/2021
NICOLAE-DANIEL POPESCU,
STR. PRIMĂVERII NR. 154, SAT
BALESTI, JUDEŢ GORJ, COM
BALESTI, GORJ, ROMANIA
IONUȚ-BOGDAN POPESCU,
STR. PRIMĂVERII NR.154, SAT
BALESTI, JUDEŢ GORJ, COM
BALESTI, GORJ, ROMANIA

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

(540)

Xchef by Cătălin Scărlătescu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurare de hrană si băuturi, servicii de
catering, servicii de informare, de consiliere
si de rezervare in legătură cu furnizarea de
alimente si băuturi, servicii de restaurante
(servirea mesei), furnizare de alimente si băuturi
in resaurante si baruri, furnizarea de spatii
de evenimente, spatii de birouri temporare si
spatii de conferințe, servicii de rezervare a
meselor, servicii in domeniul gustărilor, bufete
cu autoservire, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licența.
───────

Rai FUNERARE
(531)

Clasificare Viena:
03.07.11; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08731

08/12/2021
HEINEKEN ROMANIA S.A.,
STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08732

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI, NR.
73-79A, ET. 2, APT. 205, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

08/12/2021
ȘTEFAN TOTAL AGRO SRL,
STR. PRINCIPALĂ NR. 31,
JUD. DÂMBOVIŢA, VOINEȘTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Hațegana
(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.
───────

Ținutul Mărului
EXPERIENȚE AUTENTICE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 06.07.25; 07.01.08;
05.01.03; 05.01.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00473b, HEX #818d75), crem (HEX
#6a47d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gemuri, compoturi, dulceață.
32. Sucuri de fructe, siropuri pentru băuturi.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de franciză, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 29,
respectiv gemuri, compoturi, dulceață și din
clasa 32, respectiv sucuri de fructe.
43. Servicii de cazare, servicii de restaurant,
servicii de alimentație publică.
───────

162

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08733

08/12/2021
HEINEKEN ROMANIA S.A.,
STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

(740)

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

M 2021 08734

08/12/2021
TERRA VET C&A SRL, STR.
TRIAJULUI NR. 62, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR. 73-79A,
ET. 2, APT. 205, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400458, CLUJ, ROMANIA

(540)

(540)

TERRA VET DDD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curățenie și igienizare pentru
spaţii interioare și exterioare, servicii de
deratizare, servicii de dezinfecție, curățarea
clădirilor.
44. Servicii veterinare.
───────

Bucegi
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.01; 06.01.02;
26.11.02; 05.07.02; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu, verde deschis,
verde închis, negru, galben închis,
galben deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08735

08/12/2021
DISTINCT COMMERCE S.R.L.,
SAT PUCHENII MARI NR. 255-256,
CLĂDIREA C2, JUD. PRAHOVA,
COMUNA PUCHENII MARI,
PRAHOVA, ROMANIA

───────

MODERN DAY HERO
(531)
(511)
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27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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10. Aparate

și
instrumente
chirurgicale,
medicale, stomatologice și de uz veterinar,
membre, ochi și dinți artificiali.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 08739

M 2021 08748

08/12/2021
PHOENIX PROTECT CORPORATE
SRL, ALEEA JUPITER, BL.19C,
SC.B, ET.1, AP.17, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330160,
HUNEDOARA, ROMANIA

15/12/2021
CATALINA GROZA, ALEEA
MARIUS EMANOIL BUTEICA NR.
25-27, ET. 2, AP. 39, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BRAVESKIN

PHOENIX PROTECT
CORPORATE PXP

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(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)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08750

08/12/2021
ADAMEA SRL, BD. ION
MIHALACHE NR. 166, BL. 2,
SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

The BEST Adamea
TOPERE PENTRU TORTURI
CU PERSONALITATE
(531)

M 2021 08751

08/12/2021
RADU-GABRIEL BONCEA,
STR. BAICULUI, NR.12, BL. 5A,
SC.A, ET.1, AP.8, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 08.01.16;
26.01.05; 24.17.02
(591) Culori revendicate:mov (Hex
#9932CC), verde (Hex #008000), roz,
galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri.
16. 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,
decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni de hârtie pentru masă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

Clasificare Viena:
02.09.14; 03.07.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
dresarea animalelor, instruire pentru vânătoare,
servicii de ghiduri de vânătoare, organizare de
partide de vânătoare, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), instruire practică
(demonstraţii), prezentări de spectacole cu
pasari si animale, în direct, servicii de predare,
servicii educaţionale, servicii de instruire.
44. Servicii veterinare, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru animale,
îngrijirea păsărilor, furnizare de informații
referitoare la păsări, compilare de informații cu
privire la păsări, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea păsărilor.
45. Servicii de protecție a animalelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08753

(740)

PTOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

08/12/2021
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD, SUITE 200,
FLORIDA, WEST PALM BEACH, FL
33401, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740)

(540)

U.S. POLO ASSN.
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Ceasuri și bijuterii, cutii de ceasuri,
metale prețioase și aliajele lor și obiecte din
metale prețioase, pietre prețioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

M 2021 08754

08/12/2021
PAUL-VIRGIL COTIGĂ, STR.
HORIA NR. 8, BLOC E2, SCARA
3, ETAJ 2 , AP. 12, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
GEORGE TOTOIANU, STR.
UNGURENILOR NR. 40, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

───────

UGF
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate:Kaki (Pantone 5753
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
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 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, garnituri de harnașament,
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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, șnur de piele , piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru harnașamente, piele pentru mobilier,
piele pentru pantofi, piele sau imitație de piele,
piele sintetică, piele vegană, 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, șevro, șireturi din piele, tefillin (filactere),
valve din piele, șnururi din piele, șnururi din piele
pentru legat sub bărbie, ținte decorative pentru
materiale din piele.
25. Accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, accesorii metalice pentru
încălțăminte, articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, articole de acoperit
fața (articole de îmbrăcăminte), nu pentru
scopuri medicale sau sanitare, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori digitali
încorporați, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de încălțăminte
pentru plajă, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), articole
vestimentare pentru bărbați, halate de baie,
papuci de baie, sandale de baie, slip bărbătesc
de baie,
balerini (încălțăminte), balerini
(încălțăminte de damă), bandane, banderole
pentru cap, bascheți, băști, baticuri, baticuri de
purtat la gât, baticuri de pus pe cap, bavete
din pânză, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe și manșete

absorbante, berete, bermude, blacheuri pentru
încălțăminte, blănuri (îmbrăcăminte), blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler înalt,
bluze cu guler pe gât, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze scurte,
bluze și șorturi pentru sport, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,
bluzoane, bocanci de lucru, bocanci de snowboard, bocanci pentru excursii, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), bombeuri de încălțăminte,
bonete, bonete tricotate, brâie (îmbrăcăminte),
branțuri pentru încălțăminte, branțuri pentru
pantofi, altele decât cele de uz ortopedic, branțuri
(pentru pantofi și cizme), brâuri (imbrăcăminte),
bretele de susținere pentru ciorapi, bretele
pentru bărbați, bretele pentru imbracaminte,
broboade (articole de îmbrăcăminte), bustiere
sport, buzunare de haine, căciuli cu ciucuri,
căciuli cu nod, căciuli de blană artificială, căciuli
tip cagulă, căciuli tricotate, calote de pălării,
cămăși, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși
hawaiene, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși rezistente la vânt, camizole, cape
și pelerine, carâmbi de cizme, carcase de
pălării, cardigane, căști cu viziera, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), cauciucuri (încălțăminte), centuri
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), centuri
de piele (articole de imbracaminte), centuri
din materiale textile, centuri din materiale
textile (îmbrăcăminte), centuri din piele sintetică
(articole de imbracaminte), chador, ciorapi,
cizme, clăpari pentru snowboard, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), colanți, colanți
cu bretele, colanți de lână, combinezoare
(îmbrăcăminte), confecții, corsete (articole de
îmbrăcăminte), costume, costume de baie,
costume de damă, costume de lucru, costume
din piele, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cozorace, cozorocuri, crampoane
pentru atașare pe încălțămintea sport, cravate,
curele (accesorii vestimentare), curele din piele
(îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), curele pentru încălțăminte,
dubluri pentru jachete, echipament sportiv, egări
(pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), espadrile, etolă din blană
sintetică, etole (blănuri), fesuri, flanele, flanele
de lână, fracuri, fular tip manșon, fulare tubulare,
fulare (îmbrăcăminte), fuste, gabardine, galoși,
geacă de snow-board, geci, geci "bomber",
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geci cu mâneci, geci
de puf, geci din
piele, geci fără mâneci, ghete, ghete sport,
ghetre, glugi (îmbrăcăminte), gulere, gulere de
haină (îmbrăcăminte), gulere detașabile, gulere
detașabile pentru cămăși, gulere false, gulere
pentru rochii, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
haine de lucru, haine de iarnă, haine de
ploaie, haine de stradă, haine de stradă pentru
bărbați, haine de stradă pentru băieți, 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 impermeabile de purtat în aer
liber, haine pentru copii, haine și jachete de
blană, haine tricotate, haine tip parka, halate,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
huse pentru încălțăminte, cu excepția celor
de uz medical, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, îmbrăcăminte de sport cu
senzori digitali încorporați, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru timpul liber, jachete,
jachete cămașă, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete de antrenament, jachete
de blană, jachete de stradă, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete din piele
de antilopă, jachete din piele de oaie, jachete
din polar, jachete din tricot, jachete groase,
jachete (îmbrăcăminte), jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete pentru
camuflaj, jambiere, jeanși denim, jersee, jerseuri
(îmbrăcăminte), maiouri, mantale, mantouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), mocasini,
monokini, mușamale (îmbrăcăminte), muu muu
(rochii hawaiiene largi, cu modele multicolore),
pălării, paltoane, paltoane cu umplutură din
puf, pantaloni, pantaloni capri, pantaloni colanți,
pantaloni corsar, pantofi comozi pentru activități
în timpul liber, papuci confecționați din piele,
pardesie din molton, pardesie din piele, pardesie
scurte, pardesiuri, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, pelerine, articole de îmbrăcăminte din
piele, pijamale, costume de plajă, ponchouri,

pulover (articole de îmbrăcăminte), redingote,
replici de echipamente de fotbal, pulovere tip
polo, rochii de plajă, rochii din imitație de
piele, rochii din piei, rochii din piele, rochii
pentru femei, saboți, rochii și cămăși de
damă pentru plajă, sacouri sport, salopetă de
copii, salopete, șaluri, șalvari, sandale, șaluri și
eșarfe, sandale tip sabot, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), șlapi, șorturi, șosete,
șoșoni, pantofi de sport, șube, taioare, taioarepantalon, teniși, ținută stil casual, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri
(pentru sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tunici, uniforme, veste, veste cu umplutură de
puf, veste de antrenament, veste de piele, veste
matlasate, veste pentru camuflaj, veste termice,
viziere (articole de îmbrăcăminte).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, 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 referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, 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 referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri, 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 articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, 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

168

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

incălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de cusut, 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 materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
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 încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
comandă computerizată de stoc, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, organizare
de expoziții și târguri în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
regruparea în beneficiul tertilor, produselor
din clasele 18, 25, (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aaceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, comerţ în spatiu
fizic, online, cu amănuntul sau cu ridicata a
produselor proprii.
40. Amestec de vopsele, amestec personalizat
de culori pentru 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, aplicare

de întărituri pe covoare la comanda terților,
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
arămire, asamblare de materiale la comandă
pentru terți, asamblare de produse pentru
terți, asamblare la comandă de materiale din
piele pentru alte persoane, borduri de blănuri,
borduri de lână, brodare, coasere de draperii,
confecționarea obiectelor fine din argint (sau
din alte metale prețioase), croirea stofelor,
croirea țesăturilor, croitorie, croitorie (confecții la
comandă), croitorie la comandă, croitorie pentru
bărbați sau femei, cusut artizanal (producție la
comandă), cusut artizanal și croitorie, cusătorii
(fabricări la comandă), fabricare de perdele,
fabricare de încălțăminte, fabricare la comandă
de componente elastomerice, fabricare la
comandă de draperii, furnizare de informații
despre servicii de brodare, furnizare de informații
despre croitorie, furnizare de informații despre
croitorie de damă, imprimare 3d, gravarea
șabloanelor, matlasare la comandă, mulaje din
materiale textile, mulaje din produse sintetice,
prelucrarea blănurilor, prelucrarea personalizată
a blănurilor, retușarea îmbrăcămintei, servicii de
brodare a tricourilor, servicii de croitorie, servicii
de fabricare de huse detașabile la comandă,
servicii de fabricare de perdele la comandă,
servicii de pantofar (fabricare la comandă),
servicii de reproducere în 3d, servicii de transfer
de picturi, tăierea blănurilor, tivirea stofelor,
tivirea textilelor, trasare cu laser, tunderea
covoarelor, turnare de bijuterii, urzire de textile,
țeserea de tapiserii, țeserea de tapiserii pentru
terți, țesătorie, țesăturilor (tivirea -lor)
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08755

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

25. Articole de îmbracăminte: îmbrăcăminte

pentru nou-născuți, bandane (fulare), halate
de baie, slipuri de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie, sutiene,
camisole, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, șaluri,
rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), cape, mănuşi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte),
jeanși
denim,
jersee
(îmbrăcăminte),
(îmbrăcăminte),
tricotaje
costume de bal mascat, mănuși cu un deget,
cravate, îmbrăcăminte de stradă, paltoane
bărbăteşti, pardesie, pantaloni (am.), jachete cu
glugă (parka), ponchouri, pulovere, hanorace
(pulovere), pijamale, saronguri, panglici pentru
purtare, eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu
mânecă scurtă, articole sport din jerseu,
tricouri polo, tricouri pentru rugby, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, chiloţi tip boxeri,
măști de somn, furouri (lenjerie de corp),
șosete, costume, suspensoare, lenjerie de
corp/desuuri, flanele, body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
pantaloni, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
veste, îmbrăcăminte impermeabilă, articole
pentru acoperirea capului: fesuri (beanies), șepci
de baseball, bonete, jobene, cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), berete.articole de
încălțăminte: sandale, papuci, cizme, pantofi
de sport, pantofi de ocazie, tocuri, tălpi pentru
încălţăminte, șireturi, fitinguri metalice pentru
încălţăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și
servicii de comerţ online cu amănuntul în
domeniul confecțiilor, articolelor de îmrăcăminte
și accesoriilor de modă, publicitate în legătură cu
servicii de comerț cu amănuntul.

08/12/2021
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, 1400
CENTREPARK BLVD., SUITE
200, WEST PALM BEACH, FL
33401, FL, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

USPA

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți, genţi de mână, genți de umăr, genți de
mână (poșete), genți cu brațară, portofele pentru
monede, portofele, etuiuri pentru cardurile de
credit (portofele), etuiuri pentru cărţile de vizită,
sacoșe, genţi de spate, genți pentru sporturi,
genți pentru cărți/ ghiozdane, genți de plajă,
sacoșe, genți pentru scutece, genţi de cosmetic,
nedotate, genți de călătorie, bagaje, umbrele.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08756

(740)

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

08/12/2021
PAUL-VIRGIL COTIGĂ, STR.
HORIA NR. 8, BLOC E2, SCARA
3, ETAJ 2 , AP. 12, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
GEORGE TOTOIANU, STR.
UNGURENILOR, NR. 40, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

The Union of Good Feelings
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate:crem (Pantone7499
C), negru (Pantone 419)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
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 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, 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, șnur de piele, piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru harnașamente, piele pentru mobilier,
piele pentru pantofi, piele sau imitație de piele,
piele sintetică, piele vegană, 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, șevro, șireturi din piele, tefillin (filactere),
valve din piele, șnururi din piele, șnururi din piele
pentru legat sub bărbie, ținte decorative pentru
materiale din piele.
25. Accesorii metalice de protecție pentru
pantofi și cizme, accesorii metalice pentru
încălțăminte, articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, articole de acoperit
fața (articole de îmbrăcăminte), nu pentru
scopuri medicale sau sanitare, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru sport cu senzori digitali
încorporați, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de încălțăminte
pentru plajă, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole pentru acoperirea capului, articole
purtate în jurul gâtului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), articole
vestimentare pentru bărbați, halate de baie,
papuci de baie, sandale de baie, slip bărbătesc
de baie,
balerini (încălțăminte), balerini
(încălțăminte de damă), bandane, banderole
pentru cap, bascheți, băști, baticuri, baticuri de
purtat la gât, baticuri de pus pe cap, bavete
din pânză, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe și manșete
absorbante, berete, bermude, blacheuri pentru
încălțăminte, blănuri (îmbrăcăminte), blazere,
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blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler înalt,
bluze cu guler pe gât, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze scurte,
bluze și șorturi pentru sport, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,
bluzoane, bocanci de lucru, bocanci de snowboard, bocanci pentru excursii, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), bombeuri de încălțăminte,
bonete, bonete tricotate, brâie (îmbrăcăminte),
branțuri pentru încălțăminte, branțuri pentru
pantofi, altele decât cele de uz ortopedic, branțuri
(pentru pantofi și cizme), brâuri (imbrăcăminte),
bretele de susținere pentru ciorapi, bretele
pentru bărbați, bretele pentru imbracaminte,
broboade (articole de îmbrăcăminte), bustiere
sport, buzunare de haine, căciuli cu ciucuri,
căciuli cu nod, căciuli de blană artificială, căciuli
tip cagulă, căciuli tricotate, calote de pălării,
cămăși, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși
hawaiene, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși rezistente la vânt, camizole, cape
și pelerine, carâmbi de cizme, carcase de
pălării, cardigane, căști cu viziera, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), cauciucuri (încălțăminte), centuri
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), centuri
de piele (articole de imbracaminte), centuri
din materiale textile, centuri din materiale
textile (îmbrăcăminte), centuri din piele sintetică
(articole de imbracaminte), chador, ciorapi,
cizme, clăpari pentru snowboard, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), colanți, colanți
cu bretele, colanți de lână, combinezoare
(îmbrăcăminte), confecții, corsete (articole de
îmbrăcăminte), costume, costume de baie,
costume de damă, costume de lucru, costume
din piele, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cozorace, cozorocuri, crampoane
pentru atașare pe încălțămintea sport, cravate,
curele (accesorii vestimentare), curele din piele
(îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), curele pentru încălțăminte,
dubluri pentru jachete, echipament sportiv, egări
(pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), espadrile, etolă din blană
sintetică, etole (blănuri), fesuri, flanele, flanele
de lână, fracuri, fular tip manșon, fulare tubulare,
fulare (îmbrăcăminte), fuste, gabardine, galoși,
geacă
de
snow-board,
geci,
geci
"bomber", geci cu mâneci, geci de puf, geci
dinpiele, geci fără mâneci, ghete, ghete sport,

ghetre, glugi (îmbrăcăminte), gulere, gulere de
haină (îmbrăcăminte), gulere detașabile, gulere
detașabile pentru cămăși, gulere false, gulere
pentru rochii, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
haine de lucru, haine de iarnă, haine de
ploaie, haine de stradă, haine de stradă pentru
bărbați, haine de stradă pentru băieți, 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 impermeabile de purtat în aer
liber, haine pentru copii, haine și jachete de
blană, haine tricotate, haine tip parka, halate,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
huse pentru încălțăminte, cu excepția celor
de uz medical, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, îmbrăcăminte de sport cu
senzori digitali încorporați, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru timpul liber, jachete,
jachete cămașă, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete de antrenament, jachete
de blană, jachete de stradă, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete din piele
de antilopă, jachete din piele de oaie, jachete
din polar, jachete din tricot, jachete groase,
jachete (îmbrăcăminte), jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete pentru
camuflaj, jambiere, jeanși denim, jersee, jerseuri
(îmbrăcăminte), maiouri, mantale, mantouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), mocasini,
monokini, mușamale (îmbrăcăminte), muu muu
(rochii hawaiiene largi, cu modele multicolore),
pălării, paltoane, paltoane cu umplutură din
puf, pantaloni, pantaloni capri, pantaloni colanți,
pantaloni corsar, pantofi comozi pentru activități
în timpul liber, papuci confecționați din piele,
pardesie din molton, pardesie din piele, pardesie
scurte, pardesiuri, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, pelerine, articole de îmbrăcăminte din
piele, pijamale, costume de plajă, ponchouri,
pulover (articole de îmbrăcăminte), redingote,
replici de echipamente de fotbal, pulovere tip
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polo, rochii de plajă, rochii din imitație de
piele, rochii din piei, rochii din piele, rochii
pentru femei, saboți, rochii și cămăși de
damă pentru plajă, sacouri sport, salopetă de
copii, salopete, șaluri, șalvari, sandale, șaluri și
eșarfe, sandale tip sabot, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), șlapi, șorturi, șosete,
șoșoni, pantofi de sport , șube, taioare, taioarepantalon, teniși, ținută stil casual, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri
(pentru sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tunici, uniforme, veste, veste cu umplutură de
puf, veste de antrenament, veste de piele, veste
matlasate, veste pentru camuflaj, veste termice,
viziere (articole de îmbrăcăminte).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, 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 referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, 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 referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri, 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 articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, 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
incălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de

vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de cusut, 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 materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
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 încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
comandă computerizată de stoc, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, organizare
de expoziții și târguri în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
regruparea în beneficiul tertilor, produselor
din clasele 18, 25, (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aaceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, comerţ în spatiu
fizic, online, cu amănuntul sau cu ridicata a
produselor proprii.
40. Fabricarea de amestec de vopsele,
fabricarea de amestec personalizat de culori
pentru 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, aplicare
de întărituri pe covoare la comanda terților,
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aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
arămire, asamblare de materiale la comandă
pentru terți, asamblare de produse pentru terți,
asamblare la comandă de materiale din piele
pentru alte persoane, fabricarea de borduri de
blănuri, fabricarea de borduri de lână, brodare,
coasere de draperii, confecționarea obiectelor
fine din argint (sau din alte metale prețioase),
croirea stofelor, croirea țesăturilor, croitorie,
croitorie (confecții la comandă), croitorie la
comandă, croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal (producție la comandă), cusut
artizanal și croitorie, cusătorii (fabricări la
comandă), fabricare de perdele, fabricare
de încălțăminte, fabricare la comandă de
componente elastomerice, fabricare la comandă
de draperii, furnizare de informații despre servicii
de brodare, furnizare de informații despre
croitorie, furnizare de informații despre croitorie
de damă, imprimare 3d, gravarea șabloanelor,
matlasare la comandă, fabricare de mulaje
din materiale textile, fabricarea de mulaje
din produse sintetice, prelucrarea blănurilor,
prelucrarea personalizată a blănurilor, retușarea
îmbrăcămintei, servicii de brodare a tricourilor,
servicii de croitorie, servicii de fabricare de
huse detașabile la comandă, servicii de fabricare
de perdele la comandă, servicii de pantofar
(fabricare la comandă ), servicii de reproducere
în 3d, servicii de transfer de picturi, tăierea
blănurilor, tivirea stofelor, tivirea textilelor, trasare
cu laser, tunderea covoarelor, turnare de bijuterii,
urzire de textile, țeserea de tapiserii, țeserea de
tapiserii pentru terți, țesătorie, țesăturilor (tivirea
lor).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08757

(740)

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

08/12/2021
NICOLAU IONEL CĂTĂLIN
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. LUCA ARBORE NR. 36, BL.
522, SC. B, ET. 5, AP. 24, JUD.
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

La Cătălin

(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,
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
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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 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, 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, 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, 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 comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,

servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări auto,
administrare a afacerilor pentru ateliere de
reparaţii auto, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de comerţ
cu anvelope, servicii de consultanță în afaceri
privind deschiderea unui atelier de reparaţii auto
în sistem de franciză.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de electricieni, încărcarea masinilor
electrice, montarea cablurilor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, vopsire,
interioară şi exterioară, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, nituire, protecţie anticorozivă,
sablare, echilibrarea anvelopelor, 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),
vopsirea automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea
automobilelor,
întreținerea
automobilelor,
curățarea
automobilelor,
șlefuirea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
spălarea
autovehiculelor,
finisare
de
automobile,
reparații
de
automobile,
repararea tapițeriei autovehiculelor, servicii
de
recondiționare
automobile,
curățare
completă
pentru
automobile,
montare
geamuri pentru autovehicule, curățarea și
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, reparații auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, tuning pentru caroserii de
automobile fără a afecta proprietățile esențiale,
reparații și întreținere de automobile, servicii
de spălare de autovehicule, servicii de curățare
pentru autovehicule terestre, servicii de service
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pentru repararea autovehiculelor, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile fără
a afecta proprietățile esențiale, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile, reparații
sau întreținere de autovehicule cu două roți,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri, reparații și finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terți, servicii mobile
de schimb de ulei pentru autovehicule prestate
la locația clientului, verificare de automobile
și de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreținere și de reparație, întreținerea și
repararea anvelopelor, echilibrare anvelope,
recanelarea anvelopelor, montarea anvelopelor,
înlocuire de anvelope, echilibrarea (alinierea) de
anvelope, servicii de montare anvelope, rotația și
echilibrarea anvelopelor, montare și reparații de
anvelope de vehicule, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații).
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),
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)

(540)

M 2021 08759

08/12/2021
YESHIMOOD SRL, STR.
GENERAL PRAPORGESCU,
NR.10, JUD. VALCEA, RM.
VALCEA, 247000, VALCEA,
ROMANIA

YESHIMOOD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea vânzărilor
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08760

08/12/2021
STEFAN-GABRIEL MAIDANIUC,
CALEA PLEVNEI, NR. 15, ETAJ
PARTER, AP 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010221, ROMANIA
GABRIEL NEAGU, STR. ELEV
STEFAN STEFANESCU, NR 13,
BLOC 451, ET. 2, AP. 34, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

Marsquake
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și sportive
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08761

09/12/2021
CATERING & EVENTS LOGISTICS
SRL, SOSEAUA OLTENITEI NR.
15-15A, CAMERA 1, ETAJ 2,
AP.16, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, B, ILFOV, ROMANIA

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru piele, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, preparate
și tratamente cosmetice pentru păr, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse de
spălare a părului și corpului, serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), uleiuri de față, apă micelară,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții,
creme și loțiuni cosmetice, deodorante
și antiperspirante de uz uman, preparate
fitocosmetice, preparate pe bază de colagen de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, pulverizatoare
pentru corp umplute, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, produse
pentru epilare și bărbierit, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților.
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, 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.
35. Publicitate, administrație comercială.
44. Oferirea
de
servicii
terapeutice
şi
înfrumuseţare, inclusiv servicii de igienă şi de
îngrijire a sănătăţii pentru oameni, servicii de
terapie, servicii oferite de centre spa, saună,
frizerie şi coafură.
───────

Elia cosmetics
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
177
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08762

09/12/2021
MIKONIST CONCEPT SRL, ŞOS.
DUDEŞTI-PANTELIMON, 42,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 900700,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08763

(740)

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

09/12/2021
DEMIDO CONSULTING SRL,
STRADA MARASESTI, 40, JUDEŢ
GIURGIU, SAT BOLENTIN DEAL,
500113, GIURGIU, ROMANIA

(540)

GLORIA PERFUME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

HORUS EYE
(531)

Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari fantezie, ochelari
antiorbire, etuiuri de ochelari, braţe de ochelari,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de citit, ochelari
de gheţari, ochelari pince-nez, ochelari pentru
machiaj, rame de ochelari nemontate, ochelari
cu lentile polarizate, ochelari de protecţie,
ochelari tip mască, cordoane pentru ochelari,
săculeţi pentru ochelari, tocuri de ochelari, rame
de ochelari, ochelari pentru mărit, braţe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, ochelari de
mărire, ochelari de soare, ochelari fără braţe,
lentile pentru ochelarii, ochelari cu prescripţie
medicală, ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, ochelari cu înveliş antireflex, lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
protecţii laterale pentru ochelari, ochelari cu
vedere nocturnă, rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, şnururi pentru ochelari
de soare, etuiuri pentru ochelari fără braţe,
ochelari de vedere pentru copii, ochelari de
vedere (articole optice), lentile pentru ochelari
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de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
rame pentru ochelari de soare, etuiuri pentru
ochelari de soare, lănţişoare pentru ochelari
de soare, lentile de schimb pentru ochelari,
braţe pentru ochelari de soare, suporturi de
nas pentru ochelari, tocuri de ochelari de
vedere, pernuţe de nas pentru ochelari, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari fără braţe, rame
de ochelari fără braţe, şnururi pentru ochelari
fără braţe, lănţişoare pentru ochelari fără braţe,
ochelari de protecţie pentru protejarea ochilor,
ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
lentile optice pentru ochelarii de soare, ochelari
de soare în ton cu moda, perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, ochelari de soare
pentru animale de companie, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripţie, tocuri pentru ochelari de
vedere pentru copii, ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), ochelari de vedere eliberaţi
pe bază de reţetă, tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare, rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, lentile,
lentile antireflex, lentile oftalmologice, lentile
interschimbabile, lentile brute, lentile optice,
cutii pentru lentile, lentile optice brute, lentile
pentru mărit, lentile de contact, lentile corectoare
(optică), lentile optice pentru cătări, lentile
din material plastic, lentile oftalmice de sticlă,
lentile de contact colorate, lentile de contact
cosmetice, casete pentru lentile de contact, cutii
pentru lentile de contact, cutii pentru lentilele
de contact, mulaje pentru lentilele de contact,
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, lentile
de soare cu clips magnetic, aparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, lentile pentru
măşti de protecţie pentru faţă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari antiorbire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etuiuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sticlă de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari pince-nez,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari cu lentile polarizate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari tip mască,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săculeţi pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu braţe pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de mărire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu vedere nocturnă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
de vedere şi ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu etuiuri pentru ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de vedere (articole optice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile pentru ochelari
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de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etuiuri pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de nas pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
de ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pernuţe de nas pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şnururi pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripţie medicală pentru înot, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice pentru ochelarii de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare în ton cu moda, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu lentile de
soare ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de vedere
eliberaţi pe bază de reţetă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
din metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintro combinaţie de metal şi materiale plastice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile brute, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile optice brute,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
oftalmice de sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de cutii
pentru contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile fără dioptrii
pentru corectarea vederii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de soare cu clips
magnetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu braţe de
ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu apărători pentru ochelari, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
citit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame de ochelari nemontate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
lentile polarizate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu săculeţi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari pentru
mărit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de mărire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu , ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în / legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
înveliş antireflex, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu protecţii laterale pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu şnururi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ndicata în legătură cu rame pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
schimb pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pernuţe de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală pentru înot, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare în ton cu moda,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perniţe din silicon pentru nas, pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de soare pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de nas pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
soare pe bază de prescripţie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame pentru ochelari din metal şi
material sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintro combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile antireflex, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
oftalmologice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile interschimbabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile brute,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile optice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile optice
brute, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru lentilele
de contact, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mulaje pentru lentilele de contact,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
soare cu clips magnetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru curăţarea
lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru măşti de
protecţie pentru faţă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu apărători pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu ochelari de gheţari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari cu lentile
polarizate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de protecţie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu săculeţi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tocuri de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu braţe
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari cu înveliş
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu vedere nocturnă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari de vedere şi ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu şnururi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari de vedere (articole optice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
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în legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lănţişoare pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu braţe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame din metal pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de soare în
ton cu moda, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de nas pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de soare pe bază de
prescripţie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame

pentru ochelari din metal şi material sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintro combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile interschimbabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile optice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice brute, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile pentru mărit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile de contact colorate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu casete pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu etuiuri adaptate pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare

183

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

cu amănuntul online în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu (amănuntul online în legătură
cu apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sticlă de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare h cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de gheţari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari nemontate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săculeţi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tocuri de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu braţe pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piese pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari cu
prescripţie medicală, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari, ochelari
de soare şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lanţuri pentru

ochelari şi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari de vedere şi ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etuiuri pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de vedere (articole optice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu braţe pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame din metal pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari de soare în ton cu
moda, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu ochelari de soare pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on),
servicii de vănzare amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame de
ochelari fabricate dintr-o combinaţie de metal şi
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile brute,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile optice brute, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile corectoare (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile oftalmice de sticlă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile de contact colorate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
casete pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mulaje pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu lentile fără
dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru curăţarea lentilelor de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari fantezie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de gheţari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
pince-nez, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari tip mască, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu săculeţi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
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cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală (în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari de vedere pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă

poştală în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu suporturi
de nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu pernuţe de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame din metal pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame din plastic
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală
pentru înot, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu lentile optice
pentru ochelarii de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru.ochelari de vedere şi de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari din metal
şi material sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinaţie de
metal şi plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin comandă poştală în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile brute, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu cutii pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
adaptate pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu aparate pentru curăţarea
lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru măşti de protecţie pentru
faţă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari, servicii

de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de citit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu săculeţi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
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cu ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii devânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură pentru
lentile de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile pentru ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu etuiuri pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile de schimb pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu tocuri de ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pernuţe de
nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare cu

amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru
înot, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile de soare ataşabile
(clip-on), servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere eliberaţi pe bază de reţetă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari fabricate dintro combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile oftalmologice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
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brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu casete pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu cutii pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08764

09/12/2021
DARIOSERGIO SRL, B-DUL 1
DECEMBRIE 1918, NR. 124,
SCARA 1, ETAJ 2, AP. 5, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

House of Games
(531)

Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Jocuri de noroc pe calculator descărcabile,
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe pentru jocuri video interactive
descărcabile, discuri cu jocuri de calculator,
software pentru jocuri de realitate virtuală
descărcabile, programe de jocuri de calculator
înregistrate, jocuri video programate incluse pe
cartuse (software), carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, software pentru pariuri
descărcabile.
28. Jocuri de masă și aparate de jocuri de
noroc, jocuri electronice portabile, jocuri video
portabile, jocuri video individuale, console de
jocuri portabile, jocuri de calculator portabile,
jocuri video electronice portabile, console de
jocuri, joystick-uri pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, aparate de jocuri
mecanice montate separat, jocuri computerizate
cu baterii şi ecran lcd, jocuri portabile cu afisaj
cu cristale lichide, maşini de jocuri cu afişaj
cu cristale lichide, maşini de jocuri mecanice
care functioneaza cu fise, maşini pentru jocurile
de noroc, jetoane și zaruri (echipamente pentru
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jocurile de noroc), mese și seturi pentru jocul de
ruletă, roți de loterie, bilete de loterie.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor şi anume servicii de vânzare
cu amanuntul şi cu ridicata în ceea ce
priveşte produsele: aparate de jocuri de
noroc, software pentru jocuri, dispozitive pentru
stocarea de date, aparate pentru jocuri video,
furnizarea de informatii comerciale, conducerea
si administrarea afacerilor, servicii de agenţii de
import şi export.
41. Servicii de cazino, pariuri și jocuri de
noroc, săli de jocuri, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de bingo, divertisment on-line,
furnizare de jocuri de calculator on-line, jocuri
on-line printr-o reţea de calculatoare, servicii
în domeniul jocurilor electronice, care includ
jocuri de calculator furnizate on-line sau printr-o
reţea globală de calculatoare, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, organizarea de
loterii.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de baruri
cu narghilea, sevicii de baruri care servesc bere,
vin sucuri, servicii oferite de o cafenea.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08766

09/12/2021
ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR NR. 70, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 023976, ROMANIA

Acțiunea Generația Alpha

───────

(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08765

09/12/2021
MIKONIST CONCEPT SRL, ŞOS.
DUDEŞTI-PANTELIMON, 42,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 900700,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

PEREJA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08767

09/12/2021
SURPRIZE LA DOMICILIU CU
ANDREEA MOISA SRL, STR. EMIL
BRĂESCU NR. 800, JUD. BACĂU,
MĂGURA, 500113, BACĂU,
ROMANIA

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08769

(740)

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

09/12/2021
G.M PLANT Co., Ltd, 2TH FLOOR,
GM BLDG, 404, CHUNGNYEOLDAERO, DONGNAE-GU, BUSAN,
REPUBLICA COREEA

(540)

LODELLA
(511)

SD
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 19.01.04; 05.05.20; 21.01.25;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, galben, roz, alb, negru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de uz casnic pentru albire şi
pentru redarea strălucirii, preparate de lustruire,
baze pentru parfumuri florale, servetele de
curățare pre-umezite, săpun de infrumusetare,
șampoane, preparate de toaletă, preparate
de curățare, lustruire, degresare și abrazive,
preparate pentru rufe, loțiuni pentru piele,
produse cosmetice pentru animale, uleiuri
esentiale, unghii false, sprâncene false, pastă
de dinţi, machiaj pentru față și corp, parfumuri,
lotiuni pentru bebelusi (articole de toaleta),
produse cosmetice.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 08772

09/12/2021
ART PROPERTY DEVELOPMENT
S.R.L., STR. ION BREZOIANU NR.
27, ETAJ 3, CAMERA 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011, ROMANIA

ART CITY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
finantarea proiectelor de dezvoltare imobiliara.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare
teritorială
pentru
construcții,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
amenajare de terenuri (construcții), construirea
de zone rezidențiale, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
reparații și renovări de clădiri, întreținere
și reparații de conținut al clădirii, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
demolări de construcții.

M 2021 08781

09/12/2021
DREAM RESIDENCE SRL, STR.
TRIFOIULUI NR. 60-62, BL. CORP
C2, ETAJ 2, AP. 13, CAM. 1, SAT
DOBROESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EDERRA RESIDENCE
(531)

───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 02.07.12;
07.01.08
(591) Culori revendicate:gri, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate, marketing și promovare, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
prezentare de bunuri si servicii, managementul și
administrarea afacerilor, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare.
36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție de

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08782

09/12/2021
A-LISTERS TRAVEL SRL, STR.
SULINA NR. 11, ET. 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

A-LISTERS TRAVEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor),
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
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de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
43. 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08785

(740)

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

09/12/2021
CONSTANTIN BOGDAN
VÎRTOPEANU, STR. BRAŞOV
NR.16, BL.3S14, SC.1, ET.7,
AP.87, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

cadre metalice pentru plase de țânțari, pergole
din metal.
20. Obloane (jaluzele), jaluzele de interior,
jaluzele termoizolante (de interior), jaluzele
verticale (de interior), jaluzele de interior (rolete),
jaluzele lamelare (de interior), jaluzele metalice
venețiene (de interior), jaluzele pentru ferestre
(de interior), jaluzele de interior din lamele,
scripeți din plastic pentru jaluzele, comenzi
pentru jaluzele lamelare (neelectrice), cleme
nemetalice pentru fixarea jaluzelelor, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
de interior, jaluzele lamelare de interior pentru
ferestre, jaluzele orizontale (de interior) pentru
ferestre, jaluzele de interior din materiale
textile, accesorii, nu din metal, pentru jaluzele,
jaluzele orizontale (de interior) pentru uși,
jaluzele de interior, din material textil, clame
(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
jaluzele (interioare, cu stinghii) pentru protecție
împotriva luminii, dispozitive de acționare a
jaluzelelor din materiale nemetalice, rolete
pentru interior, pergole (mobilier).
22. Chingi pentru jaluzele, jaluzele exterioare din
materiale textile, copertine, copertine (prelate),
copertine din plastic, copertine de pânză,
corturi (copertine) pentru rulote, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, acoperitoare de genul prelatelor, foi
de acoperire impermeabile (prelate), folii din
materiale plastice folosite ca prelate, folii din
material plastic (copertine), prelate, marchize
și prelate, prelate din plastic cu utilizări
multiple, prelate din materiale căptușite cu
produse plastice, marchize din materiale textile
sau sintetice, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate, plase.
───────

BBB INVEST
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Jaluzele metalice, jaluzele lamelare din metal,
jaluzele metalice de exterior, jaluzele rulante
din oțel, jaluzele metalice (pliante, de exterior),
jaluzele verticale din metal (exterior), mânere
din metal pentru jaluzele, jaluzele venețiene (de
exterior), din metal, jaluzele orizontale venețiene
(de exterior), din metal, grilaje metalice, grilaje
de închidere din metal, grilaje de delimitare din
materiale metalice, plase din metale comune,
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08786

09/12/2021
BEBETEI INVESTMENTS GROUP
S.R.L., BULEVARDUL LACUL
TEI NR. 62, PARTER, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

BEBE TEI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 18.01.19
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2082
CP), galben (Pantone 115 C), roșu
(Pantone 2347 C), verde (Pantone
7482 C), magenta (Pantone Process
Magenta C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, pudră
de talc, pentru toaletă, preparate sanitare
care reprezintă articolele de toaletă, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, parfumuri,
uleiuri esențiale, uleiuri eterice, preparate de
albire și alte substanțe de spălare, preparate
de curățare, lustruire, degresare și abrazive,
preparate de toaletă nemedicinale, precum și
preparate de curățare pentru utilizare casnică
și în alte medii, țesuturi impregnate cu loțiuni
cosmetice, deodorante și odorizante, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate aloe vera
pentru scopuri cosmetice, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esențiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esență de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măști de înfrumusețare, ulei de bergamot,
preparate de albire (decoloranți) pentru scopuri
cosmetice, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri casnice, spray-uri, benzi și

preparate pentru împrospătarea respirației,
plasturi cu gel pentru ochi utilizați in scopuri
cosmetice, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate
cu detergent pentru curățare, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru îndepărtarea culorii, preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, bețișoare din bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, abțibilduri decorative
pentru scopuri cosmetice, degresanți, alții decât
cei utilizați în procese de fabricare, geluri și
benzi de albire a dinților, paste de dinți, produse
pentru lustruirea dinților, săpun deodorant,
deodorante de uz uman, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, detergenți, alții
decât cu utilizare în procesele de fabricare
și în scopurile medicale, preparate de duș
pentru igienă personal sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), șampoane, șampoane
uscate, preparate de curățare uscată, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale, produse
cosmetice pentru sprâncene, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale), arome alimentare
(uleiuri esențiale), apă micelară, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
șervețele antitransfer de culoare, șervețele
antistatice pentru uscător, grăsimi pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru păr, nuanțatoare
de păr/coloranți pentru păr, preparate pentru
ondularea sau îndreptarea părului, fixativ pentru
păr, henna (nuanțator cosmetic), extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, peroxid de
hidrogen pentru scopuri cosmetice, bețișoare
parfumate, 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, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, geluri pentru
masaj, altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), ceară pentru
mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, soluții pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei de pe
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unghii, soluții de neutralizare pentru ondularea
permanentă, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri
și arome, uleiuri pentru toaletă, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, săculeți pentru
parfumarea lenjeriei, apă parfumată, preparate
pentru strălucire (lustruit), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, săpun, calupuri de
săpun de toaletă/calupuri de săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspirația piciorului, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecția
solară, terpene (uleiuri esențiale), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, soluții
vaginale pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
alimente pentru bebeluși, substanțe și alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
alimente pentru sugari, scutece pentru copii
și pentru incontinență, suplimente dietetice
de uz uman, plasturi, materiale de pansat,
scutece pentru bebeluși, scutece-chiloțel pentru
bebeluși, saltele de înfășat, de unică folosință,
pentru bebeluși, scutece de înot, pentru
bebeluși, preparate sanitare pentru igiena
personală, altele decât articolele de toaletă,
dezinfectanți, deodorante, altele decât cele
de uz uman sau veterinar, șampoane
medicinale, săpunuri, loțiuni și paste de dinți,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii
pentru sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente
și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical, bumbac absorbant/ vată absorbantă,
acetați și acizi pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi/leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea sau odorizarea aerului,
suplimente dietetice pe bază de albumină,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru
scopuri medicale, lapte de migdale pentru
scopuri farmaceutice, preparate din aloe vera
pentru scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu
pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru

scopuri medicale, analgezice, preparate antiurice, săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, bumbac
antiseptic sau aseptic, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale, pilule
pentru suprimarea apetitului, ceai anti-astmatic,
astringenți pentru scopuri medicale, otrăvuri
bacteriene, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, scoarțe pentru
scopuri farmaceutice, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru scopuri
medicale, bicarbonat de sodiu pentru scopuri
farmaceutice, preparate biologice pentru scopuri
medicale, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, tampoane pentru alăptat,
brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția
monturilor, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor pentru scopuri dietetice
sau medicale, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, ulei
de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, suplimente dietetice pe bază
de caseină, ulei de ricin pentru scopuri
medicale, cărbune pentru scopuri farmaceutice,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice și medicale: gumă
de mestecat pentru scopuri medicale: ulei
din ficat de cod, colagen pentru scopuri
medicale, comprese, soluții pentru lentilele de
contact/soluții pentru utilizare cu lentilele de
contact, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, spray-uri de răcire pentru scopuri
medicale, inele pentru bătăturile picioarelor,
remedii pentru bătături, bumbac pentru scopuri
medicale, bețișoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, decocturi pentru scopuri
farmaceutice , deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte și textile, depurative,
detergenți pentru scopuri medicale, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, 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, digitalină, ulei de dill (mărar)
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pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți, preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale,
suplimente enzimatice,
corn de secară pentru scopuri farmaceutice,
esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, febrifuge, fermenți pentru
scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice/făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin înghețare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
unguent pentru degerături de uz farmaceutic,
tifon pentru pansamente, gențiană pentru
scopuri farmaceutice, germicide, glucoză pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice pe bază
de glucoza, glicerina pentru scopuri medicale,
glicerofosfați, grăsimi pentru scopuri medicale,
gaiacol pentru scopuri farmaceutice, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, preparate pentru
hemoroizi, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale,
alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, imunostimulante, compoziții
pentru sugari, repelent pentru insecte, ioduri
pentru scopuri farmaceutice, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluși, laxative, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, alifii, semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, faină din
semințe de in pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de semințe de
in, suplimente dietetice pe bază de ulei din
semințe de in, fibre pentru scopuri medicale,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, lupulină
pentru scopuri farmaceutice, magnezie pentru
scopuri farmaceutice, malț pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, produse pentru spălarea ochilor
cu conținut medicamentos, paste de dinți
medicamentoase și medicinale, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, săpun
cu conținut medicamentos, lumânări de
masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal

(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de
uz
uman,
apă
de
roiniță
pentru
scopuri farmaceutice, mentol, preparate din
microorganisme pentru uz medical, fermenți
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri
de apă minerală, suplimente alimentare pe
bază de minerale, mentă pentru scopuri
farmaceutice, apă de gură pentru scopuri
medicale, nămol pentru băi, ulei de muștar
pentru scopuri medicale, muștar pentru scopuri
farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme
cu muștar, scutece pentru incontinență, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunțarea
la fumat, bureți contraceptivi, stickuri contra
durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, brățări impregnate cu repelenti
pentru insecte, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, ulei de terebentină pentru scopuri
farmaceutice, alifii pentru scopuri farmaceutice,
pantaloni, absorbanți, pentru incontinență,
absorbante zilnice (sanitare), pastile pentru
scopuri farmaceutice/tablete pentru scopuri
farmaceutice, vaselină rectificată pentru scopuri
medicale, preparate farmaceutice și alifii pentru
tratarea arsurilor solare și pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluși, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice proteice, purgative/laxative,
preparate pentru reducerea activității sexuale,
remedii pentru perspirația piciorului, remedii
pentru perspirație, rădăcini de rubarbă pentru
scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă
pentru scopuri farmaceutice,
suplimente
dietetice pe bază de lăptișor de matcă,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloți sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruație, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare/șervețele sanitare/absorbante sanitare,
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salcie pentru scopuri medicale, apă de
mare pentru băi medicinale, sedative/
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
săruri mirositoare, săruri de sodiu pentru
scopuri medicale, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, amidon pentru uz dietetic
sau farmaceutic, steroizi, bețe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, zahăr pentru
scopuri medicale, sulfonamide (medicamente),
supozitoare, pansamente chirugicale, siropuri
pentru
scopuri
farmaceutice,
preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tincturi pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, tonice (medicamente), preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz uman,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, bureți cicatrizanți, vată
pentru scopuri medicale, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie.
10. Aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
tetine pentru hrănire pentru bebeluși/suzete
pentru hrănirea bebelușilor, biberoane/sticle
pentru bebeluși, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, tetine pentru bebeluși/
suzete pentru bebeluși, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare,
articole ortopedice, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru activitate sexuală,
bandaje de susținere, bandaje ortopedice,
îmbrăcăminte specială de uz medical,
de exemplu, articole de îmbrăcăminte de
compresie, ciorapi pentru varice, încălțăminte
ortopedică, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere, de
exemplu, cupe menstruale, pesare vaginale,
prezervative, saltele pentru naștere, centuri
și corsete abdominale, comprese abdominale,
aparate pentru tratarea acneei, dozatoare
de aerosoli pentru scopuri medicale, perne
de aer pentru scopuri medicale, perne
gonflabile/pneumatice pentru scopuri medicale,
saltele cu aer, gonflabile/ pneumatice pentru
scopuri medicale, brățări anti-greață, antireumatism și pentru scopuri medicale,
inele anti-reumatism, branțuri supinătoare
pentru încălțăminte, bandaje ortopedice pentru
articulații/ bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje, elastice, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri

medicale, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, pompe de sân, perii pentru curățarea
cavităților corporale, canule, truse dotate cu
instrumente medicale, scaune toaletă, articole
de îmbrăcăminte de compresie, prezervative,
contraceptive, nechimice, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, comprese de răcire
pentru prim ajutor, cuțite pentru bătături,
corsete pentru scopuri medicale, perne pentru
scopuri medicale, irigatoare pentru spălături
interne, picurătoare pentru scopuri medicale,
dopuri pentru urechi (dispozitive de protecție
a urechii), ciorapi elastici pentru scopuri
chirurgicale, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, centuri galvanice
pentru scopuri medicale, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mănuși
pentru scopuri medicale, mănuși pentru masaj,
antifoane pentru urechi, perne de încălzire,
electrice, pentru scopuri medicale/termofoare,
electrice, pentru scopuri medicale, aparate
terapeutice cu aer cald, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, pungi cu gheață pentru
scopuri medicale, cearșafuri pentru incontinență,
cearșafuri sterile, chirurgicale, inhalatoare,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lămpi
pentru scopuri medicale, piepteni pentru
îndepărtarea păduchilor, măști utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate și instrumente
medicale, cupe menstruale, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, aparate utilizate
în obstetrică, articole ortopedice, aparate pentru
exerciții fizice de uz medical, pulsometre, pompe
pentru scopuri medicale, bastoane tetrapod
pentru scopuri medicale, jucării sexuale, perne
soporifice pentru insomnie, linguri pentru
administrarea medicamentelor, stetoscoape,
suporturi pentru platfus, seringi pentru injecții,
seringi pentru scopuri medicale, termometre
pentru scopuri medicale, suspensoare/bandaje
herniare, centuri ombilicale, ploști ca vase,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate
de vibromasaj, bastoane pentru scopuri
medicale, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, măști faciale terapeutice, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităților corporale, măști sanitare
pentru scopuri medicale, pungi de apă pentru
scopuri medicale, cadre de mers cu roți pentru
facilitarea mobilității, bandaje pentru susținere.
11. Aparate electrice pentru pregătirea hranei
bebelușilor, instalații de răcire a laptelui,
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pasteurizatoare, sterilizatoare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, 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, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aparate și mașini de purificare a
aerului, sterilizatoare de aer, încălzitoare pentru
pat, aparate pentru răcirea băuturilor, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
camere sterile (instalații sanitare), articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, ustensile pentru
gătit, electrice, aparate și mașini de gătit,
electrice, inclusiv multifuncționale, cutii de răcire,
electrice/răcitoare, electrice, mașini, instalații
și echipamente de răcire, lămpi terapeutice,
nu pentru scopuri medicale, recipienți termici
electrici, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, lămpi standard/ lămpi de podea,
proiectoare de lumină , umidificatoare , aparate
de dezinfectare, aparate și instalații de uscare,
evaporatoare, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat)
filtre pentru apa potabilă, aparate de gătit la
aburi, electrice, saci pentru picioare, încălziți
electric, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate și instalații de
încălzire, perne cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale/pernuțe cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de încălzire și răcire pentru distribuirea
băuturilor calde și reci, sticle cu apă caldă, lămpi,
becuri, difuzoare de lumină, aparate și instalații
de iluminat, încălzitoare de apă, instalații de
purificare a apei, aparate de filtrare a apei,
sterilizatoare de apă, aparate și mașini pentru
purificarea apei, aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, dezumidificatoare.
12. Cărucioare pentru copii, cărucioare de
transport, saci de iarnă adaptați pentru
cărucioare/saci de iarnă adaptați pentru
cărucioarele de copii, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva țânțarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, scaune de siguranță
pentru copii, pentru vehicule.
18. Port-bebe, rucsac cu chingi pentru
transportul
bebelușilor,
marsupii
pentru
transportul copiilor, marsupii pentru cărat copiii,
rucsacuri/genți de spate, ghiozdane școlare/
genți pentru școală, geamantane cu roți.
20. Saltele pentru schimbarea bebelușilor,
pătuțuri pentru copii, bare de protecție pentru

pătuțurile de copii, altele decât lenjeria de pat,
perne pentru rezemarea capului bebelușului,
perne pentru formarea capului bebelușului,
țarcuri de joacă pentru bebeluși, landouri moses,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, perne de aer și gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer
și gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, coșuri, nemetalice, coșuri pentru copii/
leagăne, bare de sprijin pentru căzi, nemetalice,
articole pentru pat, cu excepția lenjeriei, paturi,
bănci (mobilă), cufere de depozitare, nemetalice/
lăzi, nemetalice, perne de sprijin, suporturi
pentru cărți (mobilă), dulapuri pentru cărți, cutii
din lemn sau plastic, șezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, agățători pentru haine/agățători
pentru îmbrăcăminte, cuiere, lădițe, dulapuri,
suporturi pentru draperii, nu cele din material
textil, călăreți pentru prinderea perdelei de șină,
șine, galerii, inele și cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii, perne (de sprijinit, de
divan), decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, cărucioare de servit cina (mobile),
divane, tabureți, mobilier, oglinzi, rame pentru
tablouri, sertare pentru mobilă, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte (depozitare), oglizi
de mână (oglinzi de toaletă), tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, premergătoare,
mobilă gonflabilă, rafturi (mobilă) și vitrine
(mobilă), dulapuri individuale, saltele pentru
țarcurile pentru copii, saltele, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decorațiuni), geamanduri de
legare, nemetalice, perne (de dormit), scaune/
bănci (scaune), banchete, scaune de duș,
covorașe de dormit/saltele de dormit, scaune
cu trepte, nemetalice, taburete, mese, platforme
pentru schimbarea bebelușilor montate în
perete, dulapuri de haine, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, în special
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru bebeluși, pantaloni pentru
bebeluși (lenjerie de corp), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), ciorapi pentru bebeluși, bodyuri (lenjerie de corp) pentru bebeluși, bavete,
nu din hârtie, sutiene și bustiere, sutiene și
bustiere pentru alăptare, chiloți de damă/chiloți
pantalonași, lenjerie de corp/ desuuri, corsete
(lenjerie de corp), ciorapi.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment
pentru bebeluși, saltea de joacă pentru bebeluși,
mingi pentru jocuri, păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
jocuri, jucării și obiecte de divertisment, aparate
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pentru jocuri video, articole de gimnastică și
de sport, aparate de amuzament și de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,
echipamente pentru diverse sporturi și jocuri,
puzzle-uri,
caleidoscoape, jucării de pluș,
jucării de pluș cu păturică atașată, jocuri
portabile cu ecrane cu cristale lichide, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații
integrate, păpuși marionete, zornăitoare (obiecte
de divertisment), căluți balansoar, bule de săpun
(jucării), titirezi (jucării), jucării umplute, piscine
(articole de joacă), trambuline (articole sportive),
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, jucării
carusel pentru pătuțuri, mașini de jucărie,
machete de jucărie, case de jucărie pentru
copii, figurine de jucărie, jucării din plastilină
inteligentă, jucării din aluat de modelare,
trambuline, triciclete pentru copii (jucării).
30. Biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrișcă, procesată, făină
de hrișcă, bulgur, chifle dulci, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, băuturi pe bază de mușețel, cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez, paste
și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, ciocolată, zahăr, miere, melasă,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, în principal
produse alimentare de origine vegetală, cu
excepția fructelor și a legumelor, preparate sau
conservate pentru consum, precum și arome
destinate îmbunătățirii gustului alimentelor, sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, făină de fasole, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, 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, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), crutoane, orz măcinat, ovăz
măcinat, esențe pentru produsele alimentare,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, fermenți pentru paste, flori sau frunze
folosite ca substituenți pentru ceai, arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale, feluri
de mâncare uscate prin înghețare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin înghețare, având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare

liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(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,
șroturi pentru consum uman: batoane de cereale
bogate în proteine, făină din boabe de porumb
uscate și tratate (hominy), miere, orz decorticate,
ovăz decorticate, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, semințe de in pentru uz culinar
(asezonate), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiți cu
malț, extract de malț alimentar, malț pentru
consum uman, maltoză, făină nerafinată de uz
alimentar/ făină, melasă alimentară, musli, făină
de muștar, muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, noodles, făini de
nuci, nucșoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, zahăr de palmier, paste,
biscuiți petit-beurre, făină de cartofi, propolis de
uz alimentar/ clei de albine de uz alimentar,
budinci, quinoa, procesată, orez, prăjituri de
orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, gustări pe bază de orez, lăptișor de
matcă, pesmeți, sago, produse de asezonare,
semințe procesate folosite pentru asezonare,
griș, biscuiți din orez, semințe de susan (produse
de asezonare), pâine fără gluten, ceai din alge
kelp, amestecuri de aluat nefermentat, capsule
de cafea, umplute, apă de flori de portocal
pentru scopuri culinare, făină de soia, sos de
soia, spaghete, dulciuri, tapioca, făină de tapioca
de uz alimentar, băuturi pe bază de ceai,
cafea neprăjită, preparate vegetale folosite ca
substituenți pentru cafea, vermicelli, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman.
41. Organizarea, coordonarea și susținerea de
cursuri de puericultură și de alăptare, educație,
furnizarea de instruire, divertisment, activități
culturale, organizarea expozițiilor cu scop
educațional sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea conferințelor, congreselor,
seminariilor și simpozioanelor, organizarea
și susținerea colocviilor, antrenare (instruire),
cursuri de corespondență, transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informații în domeniul
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de loterii, instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
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live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
44. Sfaturi privind nutriția și dieta, consiliere în
domeniul sănătății, îngrijirea sănătății, servicii
medicale, servicii de îngrijire sanitară și
de înfrumusețare, consiliere alimentară și
nutrițională, servicii de machiaj.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08787

09/12/2021
E-LINE SOURCES SRL, B-DUL
DINICU GOLESCU NR.23-25,
SC.1, ETJ.4, APT 24, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010864, ROMANIA

E-Fill by E-Line Sources
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Staţii de încărcare pentru vehicule
electrice, aplicaţii software pentru emitere şi
gestionare de facturi descărcabile, software
descărcabil pentru emitere şi gestionare
facturi, dispozitive electronice de sincronizare,
dispozitive electronice de reglare, dispozitive
pentru controlul energiei, dispozitive electrice
pentru combustie la distanță, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei, baze pentru încărcare, module
de încărcare electronice, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,

bănci de încărcare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, acumulatoare electrice pentru vehicule,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
baterii pentru vehicule electrice, încărcătoare
de baterii, dispozitive de încarcat baterii pentru
vehicule, staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, formate dintr-un port de încărcare
şi o carcasă şi folosite la transferul energiei
electrice într-un vehicul (încărcătoare), surse
de alimentare (transformatoare), software
descărcabil pentru monitorizarea şi gestionarea
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
software descărcabil pentru procesarea şi
transmiterea de date referitoare la localizarea
geografică a staţiilor de încărcare a vehiculelor
electrice.
35. Servicii de vizualizare şi accesare a
facturilor( servicii de asistenţă în afaceri),
prelucrare electronică de date, regruparea în
avantajul terţilor a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul energiei
electrice, adaptoarelor electrice, a cablurilor
electrice, a bateriilor electrice pentru vehicule,
a acumulatoarelor electrice pentru vehicule,
a încărcătoarelor pentru baterii electrice,
a prizelor, a fiselor, a elementelor de
cuplare, a sistemelor de cabluri electrice,
pentru automobile (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod.,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, gestionare de fişiere informatice,
servicii de intermediere comercială, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
agenţii de import-export, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de aparate şi instrumente pentru
încărcarea vehiculelor electrice.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de încărcare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
închirierea echipamentelor (staţii de încărcare),
servicii de întreţinere, staţii de încărcare., servicii
de încărcare a vehiculelor electrice, servicii
de instalare, de întreţinere şi de reparaţie a
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
servicii de asamblare a staţiilor de încărcare
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a vehiculelor electrice (servicii de instalare),
servicii de alimentare cu carburant a vehiculelor,
servicii de întreţinere şi reparaţii de vehicule
electrice, cu excepţia serviciilor de modificare
a vehiculelor electrice, încărcare de baterii de
vehicule.
39. Transportul cu maşina, servicii de folosire
în comun a maşinii (transport), distribuţie
de energie electrică pentru vehicule electrice
(transport), închiriere de vehicule electrice.
40. Servicii de asamblare, pentru terţi, a staţiilor
de încărcare a vehiculelor electrice (servicii de
fabricare).
42. Platforma ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), furnizarea de informaţii despre
technologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08789

35. Servicii de vizualizare şi accesare a

09/12/2021
E-LINE SOURCES SRL, BD.
DINICU GOLESCU NR. 23-25,
SC.1, ET.4, AP. 24, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010864, ROMANIA

E-sources BY ELINE SOURCES
(531)

dispozitive electronice de reglare, dispozitive
pentru controlul energiei, dispozitive electrice
pentru combustie la distanță, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei, baze pentru încărcare, module
de încărcare electronice, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
bănci de încărcare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, acumulatoare electrice pentru vehicule,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
baterii pentru vehicule electrice, încărcătoare
de baterii, dispozitive de încarcat baterii pentru
vehicule, staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, formate dintr-un port de încărcare
şi o carcasă şi folosite la transferul energiei
electrice într-un vehicul (încărcătoare), surse
de alimentare (transformatoare), software
descărcabil pentru monitorizarea şi gestionarea
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
software descărcabil pentru procesarea şi
transmiterea de date referitoare la localizarea
geografică a staţiilor de încărcare a vehiculelor
electrice.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Staţii de încărcare pentru vehicule
electrice, aplicaţii software pentru emitere şi
gestionare de facturi descărcabile, software
descărcabil pentru emitere şi gestionare
facturi, dispozitive electronice de sincronizare,

facturilor (servicii de asistenţă în afaceri),
prelucrare electronică de date, regruparea în
avantajul terţilor a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul energiei
electrice, adaptoarelor electrice, a cablurilor
electrice, a bateriilor electrice pentru vehicule,
a acumulatoarelor electrice pentru vehicule,
a încărcătoarelor pentru baterii electrice,
a prizelor, a fiselor, a elementelor de
cuplare, a sistemelor de cabluri electrice,
pentru automobile (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, gestionare de fişiere informatice,
servicii de intermediere comercială, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
agenţii de import-export, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de aparate şi instrumente pentru
încărcarea vehiculelor electrice.
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37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru

vehicule (realimentare şi întreţinere), încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de încărcare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
închirierea echipamentelor (staţii de încărcare),
servicii de întreţinere, staţii de încărcare, servicii
de încărcare a vehiculelor electrice, servicii
de instalare, de întreţinere şi de reparaţie a
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
servicii de asamblare a staţiilor de încărcare
a vehiculelor electrice (servicii de instalare),
servicii de alimentare cu carburant a vehiculelor,
servicii de întreţinere şi reparaţii de vehicule
electrice, cu excepţia serviciilor de modificare
a vehiculelor electrice, încărcare de baterii de
vehicule.
39. Transportul cu maşina, servicii de folosire
în comun a maşinii (transport), distribuţie
de energie electrică pentru vehicule electrice
(transport), închiriere de vehicule electrice.
40. Servicii de asamblare, pentru terţi, a staţiilor
de încărcare a vehiculelor electrice (servicii de
fabricare).
42. Platforma ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (SaaS), furnizarea de informaţii despre
technologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08792

09/12/2021
DANTE INTERNATIONAL S.A.,
ȘOSEAUA VIRTUȚII NR.148,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CÂND POFTA DICTEAZĂ
tazz LIVREAZĂ
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de alimente,
băuturi preparate pentru consum, produse de
bacanie (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
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servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
realizare de campanii de marketing, creare
de texte publicitare, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la continut, site-uri si portaluri de
internet în domeniul comerţului permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08793

09/12/2021
DANTE INTERNATIONAL S.A.,
ȘOSEAUA VIRTUȚII NR.148,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GUSTURI LOCALE,
PREPARATE LEGENDARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare

și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de alimente,
băuturi preparate pentru consum, produse de
bacanie (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
realizarea de campanii de marketing, creare
de texte publicitare, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la continut, site-uri si portaluri de
internet în domeniul comerţului permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08794

(740)

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

publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, instruire în terapia holistică
prin contact corporal (bodywork).
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni, psihoterapie,
consiliere psihologică, asistență psihologică,
examinare psihologică, tratament psihologic,
psihoterapie holistică, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală, servicii de
terapie, servicii de psihologie ocupațională,
consultanță privind psihologia integrativă,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
examinare psihologică, servicii de consultații
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
furnizare de informații referitoare la psihologie,
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
efectuare de teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, realizare de evaluări și
examinări psihologice, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor.

09/12/2021
NICULINA GHEORGHIŢĂ, STR.
COSMESTI, NR. 35, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

───────

HOLISTERAPIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 02.09.23;
01.01.02; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmire de rapoarte psihologice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale
de sprijin, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, servicii educative și de
instruire, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire,
furnizare de centre de recreere, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, servicii de educație și formare
profesională, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare profesională,
servicii de formare profesională, tabere de
recreere, organizare de activități de recreere
în grup, cursuri de dezvoltare personală,
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08795

09/12/2021
ALIN ACHIM, STR. BĂTRÎNĂ NR
101, SAT SINANDREI, JUDETUL
TIMIS, COMUNA SÎNANDREI,
TIMIȘ, ROMANIA
ADRIAN GABRIEL IGRISAN,
PTA. ACAD. CAIUS IACOB, NR.4,
BL.R, SC.A, ET.3, AP.12, JUDETUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA
OCTAVIAN PILAN, BD. STEFAN
AUGUSTIN DOINAS, NR. 1-3,
BL.C, SC. A, ET.4, AP.17, JUDETUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08797

(740)

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

09/12/2021
ARTHROMAC DISTRIBUTION
SRL, DRUMUL GURA CALITEI,
NR. 4-32, BL.4, SUBSOL, BOXA
NR.41, LOT 11, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ArtroMedicale
(531)

CARGO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări muzicale, aparate pentru
reproducerea sau procesarea sunetului.
35. Servicii de comerț cu produse personalizate
cu denumirea și/sau imaginea mărcii, publicitate,
marketing, publicitate online, promovare,
publicitate în televiziune.
41. Editare muzicală, spectacole muzicale,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cânta muzică
vocală, servicii de divertisment susținute de o
formație muzicală, prezentarea de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
divertisment muzical.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 02.09.22
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și preparate cosmetice.
10. Dispozitive pentru mobilitate, echipament
pentru exerciții fizice, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
aparate de masaj, echipament de fizioterapie și
de recuperare, pulsoximetre (aparate medicale),
cârje, perne ortopedice.
28. Aparate de interior pentru fitness.
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 produselor:
cosmetice și preparate cosmetice, dispozitive
pentru mobilitate, echipament pentru exerciții
fizice, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte, susținătoare și suporturi
de uz medical, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,

205

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

protetică și implanturi artificiale, aparate și
instrumente medicale și veterinare, aparate
de masaj, echipament de fizioterapie și de
recuperare, aparate de masaj, pulsoximetre
(aparate medicale), cârje, perne ortopedice,
purificatoare de aer, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, scaune cu rotile pentru invalizi
(persoane cu o stare de sănătate rea sau
infirme), scaune cu rotile motorizate pentru
persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă,
mese de masaj, paturi de spital, aparate de
interior pentru fitness (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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08799

09/12/2021
FUNDAȚIA THE MISSION,
STRADA ION NECULCE NR.16,
ET. 2, SECTOR 1 , BUCURESTI,
011255, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

MIEZ DISCO
+FUNROCK+ELECTRO

M 2021 08798

09/12/2021
JANOSI ATTILA, STR.
PARÂNGULUI, NR.16, AP.20,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540369, MUREȘ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.06
(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.

gramial

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

asistență medicală, îngrijire medicală, analiză
comportamentală în scop medical, asistență
psihologică, consiliere psihologică, furnizare de
centre de îngrijiri de lungă durată, servicii de
case de odihnă, servicii de asistență pentru
persoanele în vârstă.

M 2021 08800

09/12/2021
LUXAB BY BLS SRL, STRADA
CETINEI NR. 4, JUDETUL ILFOV,
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

LuxaB camin de batrani

(540)

M 2021 08803

09/12/2021
SUCURI SANATOASE, STR.
SIMION BĂRNUȚIU, NR.
9BIS, CAMERA 1, JUDET
CONSTANTA, CONSTANȚA,
900390, CONSTANȚA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 01.01.05;
26.01.04; 24.09.05; 26.11.12
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță privind operațiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, furnizare de informații statistice
privind aspectele medicale, ținere a evidenței
dosarelor și fișelor privind istoricul medical
personal, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de sponsorizare,
organizare de expoziții în scop comercial,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, managementul relației cu clienții,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente.
43. Servicii de catering pentru cămine de
bătrâni, creşă, facilitate de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei (cazare și mâncare),
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere temporară de camere, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de cantină, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, asistență medicală, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor
în
vârstă,
furnizare
de

nom nom
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.01.03
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08805

09/12/2021
JIUL S.A. CRAIOVA, STR CALEA
BUCURESTI, NR 1, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08806

(740)

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

09/12/2021
GALICOM S.R.L., STR BUZOENI,
NR.12, BL.M39, SC.1, ET.3,
AP.15, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

STAGERRY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.06; 08.07.03;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.07;
29.01.08
(591) Culori revendicate:verde, vrem, bej,
portocaliu, galben, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri preparate pe bază
de paste.
───────

Mări-ie Made With
Love IND Mărie
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.03.04; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:alb, rosu , galben,
bej, albastru
(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, articole
de îmbrăcăminte brodate, brâie (îmbrăcăminte),
cămăși cu guler fără nasturi, centuri din materiale
textile, costume populare (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), bluze, cămăși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
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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 articole
de îmbrăcăminte brodate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brâie (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cămăși cu guler fără nasturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu centuri din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu costume populare (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele (accesorii vestimentare), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bluze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cămăși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de îmbrăcăminte
brodate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu brâie (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cămăși cu
guler fără nasturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu centuri din materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu costume
populare (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu curele (accesorii
vestimentare), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bluze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cămăși, 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 în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de îmbrăcăminte brodate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brâie (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cămăși
cu guler fără nasturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu centuri
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu costume
populare (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele (accesorii
vestimentare), servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu bluze, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cămăși,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08807

(740)

CABINET MARILENA
COMĂNESCU, BLVD ION IONESCU
DE LA BRAD65, AP 5, SECTOR 1,
BUCURESTI,013812, ROMANIA

(540)

09/12/2021
MARTENS S.A., STRADA
GRIGORE VENTURA NR. 1, JUD.
GALAȚI, GALATI, 800558, GALAȚI,
ROMANIA

ALTUS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.03; 07.03.02
(591) Culori revendicate:albastru, maro,
crem, auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere blondă, bere fără alcool, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

209

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08810

09/12/2021
SC COMPACT GOLD SECURITY
SRL, BULEVARDUL IULIU MANIU,
NR.1, BLOC L1, ETAJ DEMISOL,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740)

M 2021 08815

10/12/2021
ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH TOWER,
BIROU 17-07, ET.18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

COMPACT GOLD SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.01.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalare sisteme pază.
38. Servicii de dispecerat și monitorizare
sisteme de pază.
39. Transport securizat.
41. Furnizarea de cursuri de pregătire și formare
pentru personalul de pază.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente de comunicaţii
şi telecomunicaţii, aparate şi instrumente
electrice
şi
electronice,
toate
pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea, transmiterea,
recuperarea sau recepţia de date, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
amplificarea sau reproducerea sunetului,
imaginilor, informaţiei sau datelor codificate,
aparate şi instrumente electrice de control,
testare (altele decât cele pentru testarea in-vivo),
semnalizare, verificare (supraveghere), aparate
şi instrumente optice şi electrooptice, servere
de comunicaţii, servere informatice, hardware de
operare VPN (reţele private virtuale), hardware
de operare WAN (reţea zonă extinsă), hardware
de operare LAN (reţea locală de calculatoare),
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hardware pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, componente hardware
pentru calculatoare care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, hardware ethernet, aparate de
fotografiat, aparate, instrumente şi echipamente
fotografice, transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune, aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise, holograme,
dispozitive periferice pentru calculatoare, circuite
electronice programate purtătoare de date,
suporturi de date magnetice, circuite integrate,
cartele de date, carduri de memorie, cartele
SIM, cartele conţinând microprocesoare, carduri
care încorporează circuite integrate, cartele
telefonice, cartele telefonice cu credit, carduri
de credit, carduri de debit, suporturi de
date magnetice, digitale şi optice, memorii
flash USB, terminale pentru reţele telefonice,
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii, aparate
pentru prelucrarea plăţilor electronice, telefoane,
telefoane mobile şi receptoare telefonice, tablete
electronice, unităţi electronice portabile pentru
recepţia, stocarea şi/sau transmisia wireless
de mesaje cu date şi de plăţi electronice,
aparate, instrumente şi sisteme de navigaţie prin
satelit, accesorii pentru telefoane şi receptoare
telefonice, suporturi de aparate telefonice pentru
autovehicule, căşti audio, dispozitive "mâini
libere" (hands-free) pentru aparate telefonice
şi pentru alte dispozitive electronice mobile,
genţi şi huse adaptate special adaptate pentru
păstrarea sau transportul telefoanelor mobile
şi al echipamentelor şi accesoriilor pentru
telefoane, antene, baterii, microprocesoare,
modemuri, sisteme electronice de poziţionare
globală, aparate şi instrumente electronice
pentru navigaţie, localizare şi poziţionare,
filme video, aparate şi echipamente audiovizuale, piese şi accesorii pentru toate bunurile
menţionate anterior, programe pentru calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
software de operare pentru VPN (reţele private
virtuale), software de operare pentru WAN (re|ea
zonă extinsă), descărcabil, software de operare
pentru LAN (reţea locală de calculatoare),
descărcabil, software de operare pentru
USB^software pentru calculator descărcat de
pe Internet, software tip cloud computing,
descărcabil, programe de sisteme de operare
pentru reţeie, descărcabil, programe de sisteme
de operare pentru calculatoare, descărcabil,
software pentru calculator care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, descărcabil, software pentru

securitate informatică, descărcabil, software
pentru firewall pentru calculatoare, descărcabil,
publicaţii electronice (descarcabile) furnizate online din baze de date sau de pe Internet,
software, descărcabil, pentru calculator şi
aparate de telecomunicaţii (inclusiv modemuri)
pentru a permite conectarea la baze de date,
reţele locale şi Internet, software, descărcabil,
pentru calculator pentru a permite realizarea
de teleconferinţe, videoconferinţe şi servicii
de telefonie video, software pentru calculator
pentru accesarea bazelor de date, serviciilor
de telecomunicaţii, reţelelor de calculatoare
şi panourilor de afişaj electronic, software
pentru jocuri pe calculator, programe de jocuri
înformatice multimedia interactive, descărcabile,
software, descărcabil, pentru jocuri de realitate
virtuală, fotografii, poze, desene grafice, fişiere
cu imagini, clipuri muzicale, filme, filme materiale
video şi programe audio-vizuale (descarcabile)
furnizate on-line sau din baze de date ale
calculatoarelor sau de pe Internet sau de pe
site-uri web de Internet, software, descărcabil,
pentru calculator utilizat la monitorizarea de
la distanţă, software, descărcabil, de nagivaţie
GPS, ceasuri inteligente, dispozitive mobile
portabile, calculatoare portabile, transmiţătoare
electronice şi receptoare de date portabile,
brăţări care comunică datele către telefoane
inteligente, tablete PC, PDA-uri, şi calculatoare
personale prin intermediul site-urilor de Internet
şi alte reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice, dispozitiv de monitorizare personală
pentru fitness sub forma unui ceas sau
a unei brăţări, roboţi pentru teleprezenţă,
difuzoare, difuzoare cu activare vocală, aparate
pentru supraveghere de securitate, ochelari
inteligenţi, amplificator imagine pentru ecranul
telefoanelor inteligente, dispozitive periferice
pentru calculator portabile, amplificatoare audio,
antene parabolice, aparate de comunicare
prin satelit, receptoare prin satelit, sateliţi de
telecomunicaţii şi radiodifuziune, cabluri de
semnal pentru IT, AV şi telecomunicaţii, cabluri
pentru antene, cabluri şi fire, cabluri şi fire
electrice, de conexiune mobilă de înaltă definiţie
(MHL), software de inteligenţă artificială pentru
vehicule, descărcabil, programe de calculator,
descărcabile, pentru furnizarea unei imagini de
jur împrejur pentru vehicule, sisteme informatice
pentru comanda vehiculelor automate, programe
de calculator pentru operarea vehiculelor, filme
cinematografice, descărcabile, filme animate,
descărcabile, desene animate descărcabile,
suporturi media educative descarcabile, muzică
digitală descărcabilă.
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35. Compilare computerizată a listelor cu clienţi,

furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
unui program preferenţial pentru clienţi, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terţilor pentru cumpărarea de servicii
de telecomunicaţii, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terţilor
pentru cumpărare de conţinut media, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terţilor pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru software de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hardware de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conţinut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigaţie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, 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 publicaţii electronice
descarcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii auto, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de comerţ cu
ridicata cu privire la software de calculator,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare şi nevoilor clienţilor, oferită prin date
senzoriale, precum şi referitoare la calitate
şi cantitate, consultanţă privind managementul
marketingului, consultanţă pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul, consultanţă în afaceri privind
marketingul strategic, asistenţă în domeniul
promovării firmelor, furnizare de servicii de
informare si consiliere în domeniul comerţului
electronic, servicii de consultanţă privind
prelucrarea de date, prelucrare automată de
date, administrare a evidenţelor comerciale,
servicii de informaţii statistice în afaceri,
colectarea de informaţii pentru afaceri,
colectarea de statistici pentru afaceri, culegere
şi sistematizare de informaţii în baze de
date informatice, colectare de date, compilarea
de date statistice privind afacerile, prelucrare
de date informatice, gestionare de fişiere
informatice, servicii de colectare computerizată
a datelor la punctul de vânzare pentru
comercianţii cu amănuntul, prelucrare de date,
sistematizare şi management, compilare şi
analiză de informaţii şi date cu privire la

managementul afacerilor, servicii de inventariere
a stocurilor, servicii de consiliere privind analiza
activităţii economice, analiza sistemelor de
management al afacerilor, asistenţă, consiliere
şi consultanţă privind analiza comercială, servicii
de analiză a datelor comerciale, studii privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
pentru afaceri, servicii de informaţii în domeniul
afacerilor, servicii în domeniul inteligenţei
afacerilor (business intelligence), servicii de
analiză în managementul afacerilor, servicii de
inteligenţă competitive, servicii de externalizare
în domeniul analizelor comerciale, furnizare
de informaţii privind managementul afacerilor,
furnizare de informaţii statistice în materie de
afaceri, managementul relaţiilor cu clienţii pentru
terţi, servicii de consultanţă privind administrarea
caii center-urilor, servicii de incubare a afacerilor,
servicii de achiziţii pentru terţi, servicii de
consiliere, informare şi consultanţă referitoare la
toate serviciile menţionate mai sus.
36. Servicii financiare, servicii bancare, servicii
de asigurare, servicii de asigurare pentru
telefoane mobile, servicii de afaceri monetare,
asigurare şi finanţare de aparate, sisteme şi
instalaţii de telecomunicaţii, furnizare de facilităţi
şi servicii pentru carduri de credit, furnizarea de
servicii electronice pentru transfer de fonduri şi
de facilităţi pentru tranzacţii on-line, procesarea
plăţilor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii
prin intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice, servicii de plată automatizată,
operaţiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare
(sistem bancar prin Internet), prelucrare
electronică a plăţilor prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicaţiilor,
servicii de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţie
fără fir, servicii de procesare a plăţilor,
transfer valutar electronic, servicii de plată fără
contact, servicii financiare computerizate, afaceri
imobiliare, colectări caritabile, organizarea de
colectări şi organizarea de activităţi de strângere
a fondurilor, sponsorizări financiare, servicii
de informare şi consiliere privind afacerile
financiare, afacerile monetare, tranzaciile
bancare la domiciliu (home banking), serviciile
bancare prin Internet, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe Internet,
brokeraj de energie, servicii de consiliere,
informare şi consultanţă referitoare la toate
serviciile, menţionate mai sus.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicaţii, servicii de telefonie, telefonie
mobilă, redirecţionare de apeluri, răspuns
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automat, poştă electronică, transmisie, livrare
şi recepţie de sunete, date, imagini, muzică
şi informaţii, servicii de expediere a mesajelor
electronice, servicii de informaţii on-line privind
telecomunicaţiile, servicii de schimb de date,
transfer de date prin telecomunicaţii, transmisia
de fişiere digitale, servicii de comunicaţii
prin satelit, servicii de radiodifuziune, difuzare
sau transmisie de programe radio sau de
televiziune, de filme şi jocuri interactive, difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice prin reţelele electronice de
comunicaţii, servicii de mesaje video, servicii
de videoconferinţă, servicii de videotelefonie,
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web), programe de calculator şi alte date,
servicii de comunicaţii telefonice oferite pentru
linii telefonice de asistenţă în cazuri de urgenţă
(hotline) şi pentru caii center-uri, furnizarea
accesului utilizatorilor la Internet, furnizarea
şi operarea de conferinţe electronice, grupuri
de discuţii şi camere de chat, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică digitală pe
Internet, furnizarea accesului la site-uri web
de MP3 pe Internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii, furnizarea accesului
la infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
pentru alţi operatori şi pentru terţi, închirierea
de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor, servicii de accesare
a telecomunicaţii, furnizarea accesului temporar
al terţilor la Internet, transmisia electronică a
datelor privind plăţile electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, servicii ale
agenţiilor de ştiri, transmisie de ştirii şi informaţii
de actualitate, luare spre închiriere, leasing sau
dare spre închiriere a aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor utilizate în scopul
serviciilor mai sus menţionate (fără posibilitate
de cumpărare în rate sau prin închirere),
asigurarea accesului la o reţea electronică online pentru extragerea de informaţii, servicii de
furnizare de Internet (ISP), servicii de transmisie
prin cablu şi prin satelit, furnizarea de servicii de
bandă largă, servicii de telecomunicaţii pentru
pasagerii aeronavelor, asigurarea accesului la
servicii de plată electronică, inclusiv servicii
de transfer electronic de fonduri şi facilităţi de
tranzacţii on-line, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii sau reţele pentru a fi folosite cu
Internetul Lucrurilor (loT), servicii de consiliere,
informaţii şi consultanţă în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior.
41. Servicii de educaţie şi instruire, servicii
de divertisment, activităţi sportive şi culturale,
informaţii referitoare la educaţie, divertisment şi

evenimente sportive şi culturale, furnizate online printr-o bază de date computerizată sau
prin Internet sau utilizând alte mijloace, servicii
în domeniul jocurilor electronice furnizate dintro bază de date computerizată sau prin Internet,
servicii de închiriere de materiale video, audio
şi jocuri pe calculator, servicii de divertisment
de radio şi televiziune, servicii de editare şi
producţie de muzică, filme (altele decât filmele
publicitare), programe de radio şi televiziune şi
de programe de teleshopping şi webshopping,
organizare de jocuri şi competiţii, organizare
de evenimente sportive şi competiţii, servicii
de divertisment legate de sport, acordarea de
premii în educaţie, furnizarea de programe
pentru jocuri video pentru consumatori şi aparate
de jocuri portabile prin intermediul reţelelor de
comunicaţie fără fir (nedescărcabile), furnizarea
de filme, televiziune şi divertisment video muzical
prin intermediul unui site web interactiv, servicii
de editare şi producţie pentru mijloace media
audio şi/sau vizuale, organizarea, producerea şi
prezentarea de concerte muzicale, spectacole
muzicale, teatrale şi video, festivaluri, turnee şi
alte spectacole muzicale şi culturale, evenimente
şi activităţi, organizarea, administrarea sau
aranjarea de evenimente de jocuri video,
organizarea de evenimente pentru divertisment,
producţia şi prezentarea de evenimente
de divertisment în direct, organizarea şi
coordonarea de evenimente de divertisment şi
educaţionale în scopuri caritabile, furnizarea
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, furnizarea de informaţii sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin Internet, furnizare de ştiri,
organizarea şi coordonarea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutoriale, workshop-uri/
ateliere, cursuri, convenţii şi expoziţii, cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, furnizare
de cursuri şi sesiuni de învăţare sau formare
interactive şi la distanţă oferite on-line prin
intermediul unui link de telecomunicaţii sau reţea
de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace,
servicii de traducere, servicii educative on-line,
servicii de jocuri de noroc, servicii de club
(divertisment), furnizarea şi administrarea de
servicii pentru conferinţe electronice, furnizare
de muzică în format digital (nedescărcabil) de
pe Internet, servicii de îndrumare în afaceri,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, furnizarea de publicaţii
electronice (nedescărcabile), publicarea de
materiale didactice, publicarea de reviste
electronice, publicarea de materiale care pot fi
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accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin Internet, publicarea de buletine informative,
publicarea de reviste pe Internet, distribuţia
de filme, servicii de consiliere, informaţii
şi consultanţă referitoare la toate serviciile
menţionate anterior.
42. Servicii ştiinţifice, tehnologice şi de
cercetare şi servicii de design în legătură cu
acestea, administrarea cercetărilor, proiectare şi
dezvoltare de proiecte, cercetare tehnică, servicii
de cercetare, proiectare şi dezvoltare cu privire
la calculatoare, programe pentru calculator,
sisteme de calculator, soluţii pentru aplicaţii
software pe calculator, jocuri pe calculator,
software de realitate virtuală, sisteme de
prelucrare de date, administrare de date, sisteme
de prelucrare de informaţii computerizate,
servicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii,
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comunicaţii
şi interfeţe de reţea şi acordare de consultanţă
tehnică, informaţii şi consiliere cu privire la
cele menţionate anterior, proiectare şi dezvoltare
de software de operare pentru reţele de
calculatoare şi servere, proiectare şi dezvoltare
de software de operare pentru reţele tip cloud
computing, proiectare tehnică şi planificare
de reţele de telecomunicaţii, proiectare şi
dezvoltare de programe de securitate pe
Internet, proiectare şi dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, realizarea
de teste tehnice, realizare de teste industriale,
redactare de rapoarte şi studii tehnice, servicii
informatice de tip cloud computing, întreţinere,
actualizare şi proiectare de firmware pentru
calculator, software pentru calculator şi de
programe de calculator, servicii de programare
computerizată, pregătire şi furnizare de informaţii
în domeniul calculatoarelor şi instalaţiilor pentru
reţele de calculatoare, servicii de consiliere
şi consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei
informaţiei şi telecomunicaţiilor, consultanţă în
domeniul reţelelor şi serviciilor informatice de
tip cloud computing, consultanţă tehnică cu
privire la aplicarea şi folosirea de software
pentru calculator, servicii de consultanţă şi
informaţii în domeniul integrării sistemelor de
calculator, tehnologia informaţiei (IT), arhitectura
şi infrastructura tehnologiei informaţiei (IT),
consultanţă în materie de securitate informatică,
proiectare şi dezvoltare de sisteme informatice
şi de sisteme şi echipamente de telecomunicaţii,
servicii de asistenţă operaţională pentru reţele
de calculatoare, reţele de telecomunicaţii şi
reţele pentru transmisie de date, servicii
de programare prestate on-line, programare
de programe de securitate pentru Internet,
închiriere de calculatoare, servicii de creare de

imagini virtuale şi interactive, crearea, operarea
şi menţinerea de baze de date, intraneturi si
pagini web, crearea, întreţinerea/menţinerea şi
găzduirea site-urilor web pentru terţi, găzduirea
de baze de date, bloguri web, portaluri web,
găzduire de platforme pe Internet, găzduire de
aplicaţii software de calculatoare pentru terţi,
găzduire de spaţiu de stocare pe Internet,
găzduire şi închiriere de spaţiu de stocare pentru
pagini web, găzduire a aplicaţiilor multimedia şi
interactive, găzduire de facilităţi on-line pentru
conducerea discuţiilor interactive, găzduire de
facilităţi web on-line pentru terţi, găzduire de
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate,
găzduire de servere, servicii de instalare
şi întreţinere de software pentru calculator,
furnizarea de acces temporar la aplicaţii online, instrumentelor software şi software-ului de
operare on-line nedescărcabil pentru operare de
reţele de calculatoare şi servere, închiriere de
software de operare pentru reţele informatice
şi servere, închirierea serverelor web, închiriere
de software de jocuri pe calculator, furnizare
de acces temporar la software de operare
on-line nedescărcabil pentru accesarea şi
folosirea unei reţele informatice de tip cloud,
furnizarea accesului temporar la programe
pentru securitatea Internetului, furnizarea de
servicii de informare şi consultanţă on-line
asupra serviciilor menţionate anterior printr-o
bază de date computerizată sau prin Internet,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, servicii pentru securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra accesului
neautorizat în reţele, administrare de proiecte
IT, configurarea reţelor de calculatoare folosind
software, servicii de integrare a sistemelor
informatice, administrare de proiecte informatice
în domeniul procesării datelor electronice (EDP),
administrare de servere, eficienţă, conservarea
energiei şi managementul energiei, realizarea
de studii de cercetare şi evaluare privind
conservarea mediului, resurselor naturale şi
producţiei de energie durabilă, servicii tehnice
de colectare de informaţii de la calculatoare
consumatoare de energie de la distanţă,
consultanţă şi informaţii privind consumul
de energie electrică, gaze, curent, căldură
şi apă, servicii de informaţii metereologice,
servicii de stocare a datelor, operarea şi
furnizarea de motoare de căutare, servicii de
reţele informatice, platforme pentru inteligenţă
artificială sub formă de software ca serviciu
(SaaS), software ca serviciu (SaaS), proiectare
de sisteme de comunicaţii, consultanţă privind
software-ul pentru sisteme de comunicaţii,
dezvoltare de software pentru sisteme de
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comunicaţii, întreţinere de software pentru
sisteme de comunicaţii, dezvoltare de platforme
de calculatoare, platformă ca serviciu (PaaS),
servicii de consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul tuturor serviciilor menţionate anterior.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08816

20/12/2021
SC BRILLU EMOTION SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, D9,
JUD. BACĂU, MOINESTI, 605400,
BACĂU, ROMANIA

BRILLÚ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, 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
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 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 vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, 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 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 materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
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 mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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TERAPIA S.A, STR. FABRICII
NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ARTROFLEX
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea

parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice,
elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri
medicinale,
ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale,
siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,

balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar,
fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice , preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
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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, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse din
hârtie de unică folosință, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea
produselor
în
mediile
de

comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08819

10/12/2021
TERAPIA S.A, STR. FABRICII
NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ArtroFlex
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
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substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice,
uleiuri
medicinale,
ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale,
siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare

pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
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scopuri farmaceutice,
elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri
medicinale,
ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale,
siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar,
fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale

sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, 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, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
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tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse din
hârtie de unică folosință, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08820

10/12/2021
TERAPIA S.A, STR. FABRICII
NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ArtroFlex compus
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
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pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice,
uleiuri
medicinale,
ierburi si radacini medicinale,
bauturi medicinale,
siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala, saruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri

farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
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
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane

222

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice,
elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri
medicinale,
ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale,
siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar,
fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice , preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,

suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, 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, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, 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, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
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cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse din
hârtie de unică folosință, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08821

10/12/2021
EDRINKS.RO S.R.L, STR LESPEZI
NR 28, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

POVESTE
(531)

Clasificare Viena:
03.05.09; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, roşu,
grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, jaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturiuin fructe și sucuri de fructe, siropuri și
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, cocktail-uri pe
bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, limonade, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, shandy, bere
de malț, must de malț, apă minerală (băuturi),
must, băuturi nealcoolice pe bază de suc de
fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenții
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de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice),
sifon, smoothie- uri, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, băuturi pe bază de soia, altele decât
substituenții de lapte, ape de masă, suc de
roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi).
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
alcoolice, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepția berii,
băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri alcoolice, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice altele decât uleiurile esenţiale, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă,whisky, vin.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

(540)

10/12/2021
JAPAN TOBACCO INC., 1-1,
TORANOMON 4-CHOME MINATOKU, TOKYO, JP, JAPONIA

10/12/2021
ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA
LUPULUI NR. 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

a+ SIMBIFLORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08825

M 2021 08826

M 2021 08827

10/12/2021
ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA
LUPULUI NR. 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

SIMBIFLORA a+
(511)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman.
───────

(540)

CAMEL COMPACT BLUE
(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)

(540)

M 2021 08828

10/12/2021
S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.
VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

ATB SIMBIFLORA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08829

(210)
(151)
(732)

10/12/2021
S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.
VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

SIMBIFLORA ATB
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți, cărți documentare, cărți manuscrise,
cărți comemorative, cărți educative, cărți școlare,
cărți ilustrate, registre (cărți), ambalaje pentru
cărți, cărți de muzică, cărți cu nume, cărți pentru
copii, cărți de bucate, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, cărți de desen, cărți de vizită, cărți
pop-up, cărți pentru semnături, cărți poștale
nescrise, supracoperte pentru cărți, cărți nonficțiune, cărți de ficțiune, cărți muzicale tipărite,
carti cu informatii, carti cu partituri, cărți de
povești, cărți poștale ilustrate, cărți de onoare,
cărți de pictură, cărți poștale, cărți de colorat,
coperte de legat cărți, cărți cu rețete culinare,
cărți legate cu spirală, cărți cu artă grafică, hârtie
pentru ambalarea cărților, cărți cu abțibilduri
pentru activități, folii de împachetat pentru cărți,
cărți de povești pentru copii, cărți de răzuit
pentru desenat, cărți de colorat pentru adulți,
cărți promoționale (albume de fotografii), colecții
de cărți de ficțiune, colecții de cărți non-ficțiune,
cărți poștale cu răspunsuri tipărite, cărți de joc cu
întrebări, coperte de protecție pentru cărți, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale, coperte
(coperți) din hârtie pentru cărți, cărți de desenat
sau de scris, cărți în domeniul cursurilor de
golf, cărți pentru copii care includ o componentă
audio, cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații
media pe hârtie, serii de cărți cu indicii pentru
jocuri pe calculator.

───────

(540)

14/12/2021
COPILUL VERDE SRL, STR.
CANTONULUI NR. 20, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, 077065, ILFOV,
ROMANIA

Shelfie

(511)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08831

M 2021 08830

13/12/2021
IMPERIUM PUB SRL, B-DUL
NICOLAE BALCESCU NR.24,
AP.1C, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

IMPERIVM PUB ·
RESTAURANT · COFFEE
SHOP EST . 2003

───────
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.08; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de catering.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08835

(740)

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

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.

10/12/2021
ZOOM TOYS SRL, STR.
FOISORULUI, NR. 8, BL. F3C,
AP. 3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LALAFANFAN

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08841

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 08836

14/12/2021
MIKONIST COCEPT SRL, ŞOS.
DUDEŞTI-PANTELIMON, NR.
42, SECTORUL 3, BUCURESTI,
900700, ROMANIA

10/12/2021
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMÂNIA, STR. PANSELELOR
NR. 23, BL.1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SALVAMONT
(511)

Yumoș
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea procesului de formare
profesională,
atestarea
și
reatestarea
salvatorilor montani, acreditarea și reacreditarea
formatorilor de formare profesională, emiterea
de norme tehnice, proceduri, baremuri de dotare
privind activitatea de salvare montană.
45. Servicii de salvare montană și din alte
locuri greu accesibile constând în patrularea
preventivă în zona de responsabilitate,
asigurarea permanenței în bazele și posturile
salvamont, căutarea persoanei accidentată,
rătăcită sau dispărută, acordarea primului ajutor
medical și transportarea accidentatului sau a
bolnavului la prima unitate sanitară.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08842

10/12/2021
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMÂNIA, STR. PANSELELOR
NR. 23, BL.1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 08843

10/12/2021
TRIDENT DENTAL S.R.L., STR.
DR. LOUIS PASTEUR NR. 1A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050533,
ROMANIA

(540)

SALVAMONT

TRIDENT FĂURITORI
DE BUCURIE

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 06.01.04;
24.13.01; 24.13.22; 26.03.01; 26.03.16;
26.03.18
(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb,
negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea procesului de formare
profesională,
atestarea
și
reatestarea
salvatorilor montani, acreditarea și reacreditarea
formatorilor de formare profesională, emiterea
de norme tehnice, proceduri, baremuri de dotare
privind activitatea de salvare montană.
45. Servicii de salvare montană și din alte
locuri greu accesibile constând în patrularea
preventivă în zona de responsabilitate,
asigurarea permanenței în bazele și posturile
salvamont, căutarea persoanei accidentată,
rătăcită sau dispărută, acordarea primului ajutor
medical și transportarea accidentatului sau a
bolnavului la prima unitate sanitară.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
00C0F3), gri (HEX #6D6E71)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii medicale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08844

(210)
(151)
(732)

10/12/2021
TRIDENT DENTAL S.R.L., STR.
DR. LOUIS PASTEUR NR. 1A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050533,
ROMANIA

(740)

M 2021 08845

10/12/2021
JORDAS S.R.L., STR. VALEA
MORII NR.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

JORDAS

TRIDENT diminutiv
(531)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00C0F3), gri (HEX #6D6E71)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
de
stomatologie,
asistență
stomatologică, servicii medicale oferite de clinici
medicale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.12
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice/uşi
armate, metalice, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, bronz, materiale de construcţii
din metal, construcţii din metal, ferestre batante
din metal, lanţuri metalice, fier cromat, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri pentru uşă, neelectrice, mânere metalice
pentru uşi, zăvoare metalice pentru uşi,
deschizătoare de uşi, 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, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
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metalice pentru mobile, fitinguri metalice pentru
paturi, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, role metalice pentru mobile,
porţi metalice, paleţi metalici pentru manipulare,
balamale metalice, feronerie/articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, zăbrele metalice/
gratii metalice, încuietori metalice, altele decât
cele electrice, jaluzele exterioare din metal,
bare cromate, pini (feronerie), mufe din metal
pentru ţevi, dopuri metalice/cepuri metalice,
stâlpi metalici, glisiere metalice pentru uşi
glisante, seifuri
(metalice sau nemetalice)/case de bani
(metalice sau nemetalice), seifuri, electronice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, șuruburi metalice, broască cu
închidere automata, arcuri (feronerie), construcţii
din oţel, trepte (scări) din metal, opritoare
metalice, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, elemente de fixare metalice de
perete, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, șaibe metalice, opritoare metalice
pentru ferestre, elemente metalice pentru fixarea
ferestrelor, deschizători pentru ferestre metalice,
neelectrice, închizători pentru ferestre metalice,
neelectrice, uși metalice, feronerie pentru uși,
uși tocuri metalice pentru glisante metalice, uși,
rame de uși (metalice), cadre metalice pentru
uși, uși metalice pentru clădiri, zăvoare de uși
metalice, uși izolante din metal, uși rulante din
metal, uși rotative din metal, uși metalice pentru
interioare, uși vitrate din metal, uși metalice de
garaj, uși de garaj metalice, uși exterioare din
metal, uși din aluminiu pentru curți interioare.
19. Coloane publicitare, nemetalice, balustrade,
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, uși nemetalice, uși din lemn, uși
rotative nemetalice, uși din sticlă, uși ignifuge,
nemetalice, uși pliante nemetalice, uși batante
nemetalice, uși nemetalice de siguranță, rame
de uși (nemetalice), panouri de uși nemetalice,
uși izolante din materiale nemetalice, uși cu
deschidere orizontală, nemetalice, panouri din
sticlă pentru uși, uși blindate, nu din metal,
uși pliante, nu din metal, uși spre curtea
interioară (cadre nemetalice), uși confecționate
din sticlă pentru clădiri, uși confecționate din
plastic pentru clădiri, uși confecționate din lemn
pentru clădiri, uși transparente din sticlă pentru
clădiri, uși rulante nemetalice cu proprietăți
izolante, uși de garaj (nemetalice) de uz casnic,
ornamente de piatră, ornamente din piatră,
ornamente de cornișe nemetalice, ornamente
din piatră pentru iazuri, ornamente din piatră
pentru acvarii, ornamente din marmură pentru
iazuri, ornamente pentru cornișe (construcții)
nemetalice.
20. Mobilier, somiere, articole pentru pat,
cu excepția lenjeriei, paturi, comode, cuiere,
birouri, divane, panouri despărțitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, elemente mobile (decorațiuni), mobilă
de birou, mobilier școlar, scaune/bănci (scaune),
rafturi pentru depozitare, vitrine (mobilă),
bufeturi, canapele, mese (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), cadre de paturi, cadre
pentru saltele, 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), respectiv: cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, piuliţe,
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 bebeluşi, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
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benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, 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 (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), dispersoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
dispersoare 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 (nemetalice), 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
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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, 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 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, mobilier pentru salon, 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 (mobilier), suprafețe de
lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de scris portabile
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(mobilier), tablouri de agățat chei (mobilier),
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, uși de mobile, uși de dulapuri, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși glisante
pentru mobilier, uși de mobilier (nemetalice),
garnituri de uși (nemetalice), uși glisante
nemetalice pentru mobilier, decorațiuni pentru
uși, din plastic, uși din metal pentru mobilier,
închizătoare (neelectrice, nemetalice) pentru uși,
uși din sticlă pentru mobilier, mânere din plastic
pentru uși, șine (nemetalice) pentru uși pliante,
uși din lemn pentru mobilier, decorațiuni din
ceramică pentru uși, role (nemetalice) pentru
uși glisante, șine nemetalice pentru uși glisante,
opritoare din lemn pentru uși, uși din plastic
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uși rulante, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru uși glisante, uși transparente
din sticlă pentru mobilier, accesorii din materiale
plastice pentru uși, respectiv: încuietori pentru
uşi, nemetalice, opritoare pentru uşi, nu din metal
sau din cauciuc, sonerii de uşă, nemetalice,
neelectrice, mânere de uşi, nemetalice, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uși prefabricate
din metal pentru mobilier, balamale de uși și
ferestre (nemetalice), jaluzele orizontale (de
interior) pentru uși, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), cutii pentru jucării, cutii
pentru jucării (mobilier), machete din plastic
(ornamente), ornamente pentru cadre (rame),
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, modele (ornamente) confecționate din
lemn, modele (ornamente) confecționate din
plastic, ornamente din plastic pentru masă,

ornamente de plastic pentru torturi, modele
(ornamente) confecționate din ceară, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, modele
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de mașini (ornamente) din lemn,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceară, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de mașini (ornamente) confecționate din plastic,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de mașini (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din rășini sintetice.
28. Jucării, jucării flexibile, jucării umplute,
jucării-balansoar, jucării muzicale, titireze
(jucării), jucării pentru copii, jucării din lemn,
jucării cu pușculițe, jucării din țesături, jucării
din pânză, seturi de jucării, jucării din metal,
jucării din plastic, jucării de lemn, jucării de
bambus, jucării cu roți, jucării de exterior, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), jucării
pentru copii mici, blocuri de asamblare (jucării),
elemente de construcții (jucării), machete de
structuri (jucării), jucării hopa-mitică gonflabile,
jucării care fac zgomot, jucării comercializate
la set, machete de clădiri (jucării), jucării din
pluș inteligente, jucării adaptate pentru activități
educative, jucării cu cheiță (din plastic), jucării
pentru cărucioare de copii, jucării robot care
se transformă, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, triciclete pentru copii mici (jucării), jucăriicentru de activități pentru copii, jucării sub formă
de puzzle-uri, machete de mașini (jucării sau
jocuri), jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării, jocuri și articole de joacă, ornamente
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, 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, alcataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate și
promovare cu privire la produsele mentionate
în clasele 6, 19, 20, strângerea la un loc,
în folosul terţilor,permiţând clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil produsele
mentionate înclasele 6, 19, 20 și 28 (cu exceptia
transportului acestora).
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37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare și
recondiționare
de mobilier, montare de mobilier pentru
magazine, întreținere și reparații de mobilier,
furnizare de informații legate de restaurarea
mobilei, închiriere de mașini pentru curățarea
mobilierului tapițat., instalare de uși, instalare
de uși și ferestre, instalarea de uși și ferestre,
instalare de dispozitive pentru deschiderea
ușilor, instalare de dispozitive pentru închiderea
ușilor, reparare și întreținere de jucării, servicii
de reparații de jucării, reparare de ornamente
personale.

(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08847

───────

(740)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00C0F3), gri (HEX #6D6E71)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
de
stomatologie,
asistență
stomatologică, servicii medicale oferite de clinici
medicale.
───────

M 2021 08846

10/12/2021
TRIDENT DENTAL S.R.L., STR.
DR. LOUIS PASTEUR NR. 1A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050533,
ROMANIA

10/12/2021
BALAN D.MARIA-CORINA PFA,
STR. CORNISEI, NR.16, BL.GA 10,
SC.A, ET.6, AP.38, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(540)

CADOURI 87
PORTOFELE GRAVATE
(531)

TRIDENT DENTAL
ESTHETIC CLINIC

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 27.07.01;
26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Serviete din piele, bagaje, genți din imitatie
de piele, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de călătorie, bastoane, curele pentru portmonee,
curele de harnașament, curele din piele, zgărzi
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pentru animale, lese din piele, lese pentru
animale, tocuri din piele, tocuri pentru permis
de conducere, borsete, poșete, poșete din piele,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, valize, casete din piele sau
din piele artificială, portmonee din piele, portchei
din piele, șnururi din piele.
35. Publicitate, servicii de comert prin magazine
proprii si platforme online cu produse de
genul :serviete din piele, bagaje, genți din imitatie
de piele, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de călătorie, bastoane, curele pentru portmonee,
curele de harnașament, curele din piele, zgărzi
pentru animale, lese din piele, lese pentru
animale, tocuri din piele, tocuri pentru permis
de conducere, borsete, poșete, poșete din piele,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, valize, casete din piele sau
din piele artificială, portmonee din piele, portchei
din piele, șnururi din piele.
40. Tratarea
materialelor,
imprimarea
desenelor , imprimarea portretelor, imprimarea
de fotografii, imprimarea de fotogravuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08848

10/12/2021
VELVET OFFICE, ALEEA
ROZELOR, NR. 32, ÎNCĂPEREA
1, BL. K3, SC. B, ET. 2, AP.
9, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

JUSTLOVE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17
Culori revendicate:mov, roz
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate de masaj acționate electric, aparate

pentru activitatea sexuală, articole pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, bile benwa,
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, dispozitive
pentru activitatea sexuală, dopuri anale, jucării
erotice, penisuri artificiale (stimulente sexuale
pentru adulți), penisuri artificiale sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, păpuși gonflabile
(păpuși sexuale), stimulente sexuale pentru
adulți, vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vibratoare sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, prezervative,
prezervative cu spermicid, prezervative cu
proprietăți spermicide, prezervative de uz igienic,
prezervative de uz profilactic, prezervative
folosite în scopuri medicale, instrumente
ajutătoare pentru sex.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: uleiuri de masaj, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru masaj,
nu de uz medical, lubrifianți sexuali personali,
geluri pentru stimularea sexuală, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate pentru
inhibarea cuplării sexuale, preparate pentru
reducerea activității sexuale, aparate de masaj
acționate electric, aparate pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, dispozitive de mărire
a penisului, sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, dispozitive pentru activitatea
sexuală, dopuri anale, jucării erotice, penisuri
artificiale (stimulente sexuale pentru adulți),
penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), stimulente sexuale pentru adulți,
vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vibratoare sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, prezervative,
prezervative cu spermicid, prezervative cu
proprietăți spermicide, prezervative de uz igienic,
prezervative de uz profilactic, prezervative
folosite în scopuri medicale, instrumente
ajutătoare pentru sex, lenjerie intimă, lenjerie
intimă antiperspirantă, lenjerie intimă tricotată,
lenjerie de damă, acoperitori pentru mameloane,
bluze de corp, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), bodyuri din plasă, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), chiloți, chiloți de damă, chiloți tanga,
corsete, cămăși de noapte pentru femei,
lenjerie intimă și de noapte, lenjerie de corp,
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lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă pentru
bărbați, neglijeuri, sutiene și brasiere, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie, administrare în
materie de activități de marketing, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, campanii de
marketing, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, intermediere
publicitară, întocmire de reclame, management
promoțional pentru persoane celebre, marketing
afiliat, marketing comercial (în afară de
comercializare), marketing de baza de date,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, organizare și plasare
de reclame, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar
vizual, producție de materiale publicitare,
producție de reclame cinematografice, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, 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, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
serialelor (filme) pentru terți, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate de tip
pay-per-click (ppc), publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, 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 pentru siteurile 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 și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate televizată, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
modele, servicii de agenție de marketing,
servicii de agenții de modele în scopuri
publicitare, servicii de grafică publicitară, servicii
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, 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
publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate.
38. Furnizare de servicii de chat audio,
furnizare de camere de chat online pentru
rețelele sociale, furnizare de camere de chat
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizare de servicii de
comunicații online, furnizare de spații de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de chartroom
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmisie continuă
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(streaming) de materiale audio pe internet,
transmisie de podcasturi, transmisie de software
de divertisment interactiv, transmisie de sunet,
imagine și semnale de tip date, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web, furnizare de acces la site-uri pe internet
sau orice altă rețea de comunicații, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video furnizat 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 filme și programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printrun serviciu la cerere, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la forumuri pe internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, furnizarea
accesului la platforme de internet în scopul
schimbului de fotografii digitale, furnizarea
accesului la platforme pe internet, furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la spații de chat pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
furnizarea accesului la un portal de videosharing, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
închirieri de timpi de acces la site-uri web, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de camere chat online
pentru transmisia de mesaje intre utilizatori de
calculator si prin intermediul apelurilor telefonice
facilitate de o retea computerizata globala in
materie de fantezii erotice si pentru adulti.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08849

10/12/2021
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LIRTONEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru
tratarea
hipertensiunii,
preparate
farmaceutice pentru tratamentul hiperlipidemiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului cardio-vascular, produse
pentru reducerea colesterolului, de uz medical.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08853

11/12/2021
SC GODMOTHER SRL, STR.
DRAGOŞ VODĂ NR. 44, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

HAI SA FACEM PROFI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea si
managementul afacerilor, lucrari de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08854

11/12/2021
UNIVERSITATEA STEFAN CEL
MARE DIN SUCEAVA, STR.
UNIVERSITATII, NR. 13, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, 720229,
SUCEAVA, ROMANIA

USV

(210)
(151)
(732)

M 2021 08856

(740)

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

12/12/2021
NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL, STR SFINTILOR
NR.7, SECTOR 2, BUCURESTI,
500113, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport, instruire,
activități sportive și culturale.
───────

PRIMAS HOME
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08855

11/12/2021
S.C. DRIVE BOX S.R.L., STR.
MOARA DE VÂNT, NR. 177, SC.
A, ET. 1, AP. 3, JUDET IASI, IAȘI,
700376, IAȘI, ROMANIA

PAAP
(511)

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de incalzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si
instalatii sanitare.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artisti, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, albume foto și albume
pentru colecționari, echipament pentru educație/
învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, mașini de birou, ustensile de corectare și
ștergere, ustensile de scris și ștampilat, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
pluta, trestie, stuf, rachita, corn, os, fildes,
fanoane de balena, solz, ambra, sidef, spuma de
mare, inlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
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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, vânzare prin licitație
publică, servicii de agenții de import-export,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură produsele de
mobila, design interior, ornamente si iluminat
interior si accesoriile acestora.
41. Educație, divertisment și sport, 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, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, instruire,
instruire educativă, organizare de cursuri,
producție de emisiuni de televiziune, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții și tematice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, design
grafic, design vizual, design industrial, design
arhitectural, stilism (design industrial), design
artistic comercial, design de mobilier, design de
ambalaje, design de modele, design de produs,
design de broșuri, design artistic industrial, artă
grafică și design, design vestimentar pentru
terți, servicii de design mobilier, servicii de
design textil, proiectare (design) de clădiri,
servicii de design comercial, servicii de design
industrial, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, cercetare
în domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design de mobilier de birou,
design și dezvoltare de software, design și
dezvoltare de produs, design de site-uri web,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
consultanță în materie de design, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design

de brand, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de clădiri de birouri, design
arhitectural pentru planificare urbană, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08857

(740)

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

12/12/2021
NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL, STRADA
SFINTILOR NR.7, SECTOR 2,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(540)

HIGHLIFE ESTATE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artisti, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, albume foto și albume
pentru colecționari, echipament pentru educație/
învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, mașini de birou, ustensile de corectare și
ștergere, ustensile de scris și ștampilat, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
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marketing și promovare, 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, vânzare prin licitație
publică, servicii de agenții de import-export,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură produsele
de mobila , design interior , ornamente
si iluminat interior si accesoriile acestora,
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, furnizare 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 promovareasistență în afaceri,
management și servicii administrative.
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.
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37. Zidarie, 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.
41. Educație, divertisment și sport, 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, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, instruire,
instruire educativă, organizare de cursuri,
producție de emisiuni de televiziune, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții și tematice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, design
grafic, design vizual, design industrial, design
arhitectural, stilism (design industrial), design

artistic comercial, design de mobilier, design de
ambalaje, design de modele, design de produs,
design de broșuri, design artistic industrial, artă
grafică și design, design vestimentar pentru
terți, servicii de design mobilier, servicii de
design textil, proiectare (design) de clădiri,
servicii de design comercial, servicii de design
industrial, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, cercetare
în domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design de mobilier de birou,
design și dezvoltare de software, design și
dezvoltare de produs, design de site-uri web,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
consultanță în materie de design, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design
de brand, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de clădiri de birouri, design
arhitectural pentru planificare urbană, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas).,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de informare și consiliere în domeniul designului
interior, cercetare in domeniul constructiilor de
cladiri, cercetare si dezvoltarea de produse noi
pentru terti, planificare urbana, servicii de design
grafic pentru materialele publicitare, artă grafică
și design, proiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, consultanță în
materie de design interior, servicii de
amenajare/design interior, design grafic pentru
materiale promoționale, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, servicii de
design, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design interior pentru comerțul
cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere servicii IT.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08858

(210)
(151)
(732)

M 2021 08859

(740)

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

(740)

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

12/12/2021
ASOCIATIA TEATRU PENTRU
TINE, STR SINANDREI, NR
4, JUDET TIMIS, SINANDREI,
500113, TIMIȘ, ROMANIA

13/12/2021
S.S. ASSAULT GROUP SRL, STR.
LIVIU CIULEI NR. 23, ET. P, AP. 1,
JUDEȚ SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

(540)

web theatre
S.S. ASSAULT GROUP

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.04.02; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate:rosu, verde ,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 03.01.16; 26.01.01;
26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul securitatii
si a stingerii a incendiilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
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prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor (recrutare de personal).
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme

de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă antiincendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, servicii de service de urgență
la istalațiile de furnizare curentului electric,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei, servicii de evacuare (curățenie), instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
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instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, întreținere de utilaje industriale, reparații
și întreținere de clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, întreținere și reparare
de angrenaje, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, întreținere și reparare de transmisii
manuale, reparare și reparare de vehicule
electrice, reparații de utilaje, reparații de mașini,
renovarea și repararea clădirilor, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, inspecția
clădirilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, detectarea curenților de
aer în clădiri, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție).
39. Inchiriere de autovehicule rutiere, închirierea
mijloacelor de transport, servicii de închiriere
de mașini, închiriere de furgonete pentru
demenajări, închiriere de căi carosabile
mobile, salvare subacvatică (transport), servicii
scufundări (salvare), servicii de salvare
(transport), salvare, recuperare și remorcare,
operațiuni de salvare (transport), salvare de
persoane (transport), salvare de nave, salvarea
(transport) vehiculelor în aer, salvarea (transport)
vehiculelor în apă, salvare încărcături de pe
cargoboturi (transport), servicii de scufundări
pentru salvare, salvarea (transport) vehiculelor
de la sol, servicii de salvare a animalelor
(transport), servicii de salvare, recuperare și
remorcare, închirieri de aparate de scufundări
pentru salvare, servicii de salvare a animalelor
de companie (transport), remorcarea de urgență
a automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport.
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de agenții de detectivi, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracțiunilor,
servicii de consultanță în materie de prevenire
a criminalității, servicii de portar (concierge),
servicii oferite de un detectiv, servicii de
portar hotelier (concierge), servicii de rețele
de socializare on-line, supraveghere de copii
la domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpânilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, consultanță

în materie de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, 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 şi a altor valori, gardă de
corp personală (escortă), escortă personală
(gardă de corp), servicii prestate de gardă de
securitate, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
monitorizare avertizoare de incendiu, închiriere
de avertizoare de incendiu, servicii de
stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a incendiilor,
închiriere de uniforme, închiriere de extinctoare,
închiriere de alarme, închiriere de echipamente
de siguranță, închiriere de îmbrăcăminte de
protecție, monitorizarea sistemelor de securitate,
marcaj de securitate pentru bunuri, consultanță
în materie de securitate fizică, închiriere de
aparatură de securitate, marcaj de securitate
a documentelor, controlul de securitate al
bagajelor, inspectarea uzinelor în scopuri
de securitate, consultanță în materie de
securitate radiologică, servicii de inspecții de
securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, 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, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, închiriere
de îmbrăcăminte și echipamente de protecție,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, servicii de evaluare a riscului
pentru sănătate și siguranță, supravegherea
alarmelor antiefracție, servicii de monitorizare
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a alarmelor, servicii de detectare de bombe,
servicii de detectare și dezamorsare a bombelor,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii
de asistență legală, furnizare de servicii de
suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol
viața, furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
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, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de reţele de
socializare online, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanță în materie de securitate
în muncă, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08860

13/12/2021
SC SURPRIZE DAMBOVITA SRL,
STR. VASILE FLORESCU NR.
4, BLOC 22, SCARA A, ET. 2,
APT. 10, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Surprize La tine acasă

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.16; 26.04.01; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de franciză, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08861

13/12/2021
SC CIPSTOVAL SWEETS SRL,
ALEEA CATINEI NR. 4, BL. 28A,
SC. B, ET. 2, AP. 31, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MORE THAN SALT SALT
WITH PERSONALITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.03.15; 05.03.17;
07.01.16
(591) Culori revendicate:roșu, alb, verde
deschis, verde închis, maro deschis,
maro închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sare cu condimente, sare, sare de bucătărie
condimentată, sare pentru condimentarea
mâncării, sare de mare de bucătărie, sare,
mirodenii, arome și condimente, sare de masă,
sare de bucătărie, sare pentru conservarea
alimentelor.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul și online cu produse de
sare.
───────

M 2021 08863

13/12/2021
PARTIDUL PENSIONARILOR
UNITI , STRADA DOBROTU NR.
184, JUDEȚ ARGEȘ, ALBESTII DE
ARGES, ARGEȘ, ROMANIA

PPU PARTIDUL
PENSIONARILOR UNIȚI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 16.03.13
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08864

13/12/2021
ELENA - IULIANA NEAGU , STR.
ION GHICA NR 5, BL. 7A, ET. 9,
AP. 38, SECTOR 3, BUCURESTI,
030044, ROMANIA

ELENA - IULIANA NEAGU
(511)
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41. Academii, organizarea și susținerea
colocviilor,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea
și
susținerea
congreselor, furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, publicarea de
texte, altele decât textele publicitare, publicarea
cărților, organizarea și susținerea de seminaii,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), recalificare vocațională.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08865

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, ROMANIA

13/12/2021
ECO-FERM SRL, SOS. PLOIESTI
VALENI, NR. 16, JUD. PRAHOVA,
BOLDESTI-SCAENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Laptaria lui Matache
(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 din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de bacterii
din acid lactic, 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
cu conținut scăzut de grăsimi, 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), fermenți de lapte pentru uz culinar,
deserturi reci 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, 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 (nonalcoolic), 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, unt cu usturoi, unt cu plante aromatice,
cremă de unt, tzatziki, tempeh, sosuri pe bază de
lactate, sosuri de brânză (tartinabile), smântână
grasă, smântână (produse lactate), skyr (iaurt
tipic islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka
(lapte fermentat), produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, produse lactate
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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,
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, ouă și produse din
ouă, caimac, brânzeturi, frișcă, lapte condensat,
lapte, smântână, zer, lapte ecologic, produse
lactate tartinabile, gustări pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte, uleiuri și grăsimi, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe și baze de supă, extracte din
carne, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, carne și produse din carne.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08866

13/12/2021
OZARIS FOOD SRL, MOLDOVEI,
NR. 13, ET.2, CAM. 21, JUD. IAȘI,
PASCANI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

CERVO - Just have a seat (531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.07; 29.01.11
(591) Culori revendicate:maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
intermediere comercială la cumpărarea şi
vânzarea online de produse şi servicii în
contextul comandării şi livrării, în special
prin mijloace electronice, inclusiv pe internet,
informații despre vânzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, servicii de
consiliere privind administrarea afacerilor in
domeniul serviciilor de alimentatie publica,
catering, restaurant, servicii publicitare pe
internet pentru restaurante, servicii de preluare
comenzi telefonice pentru terti, in domeniul
alimentatiei publice, publicitate si marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrari de birou. publicitate si
comert en-gros si en detail cu alimente
gatite, produse de patiserie si cofetarie in
magazine specializate si prin comenzi online,
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închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri
web, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, 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 publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, cu cafea, cu
ceaiuri, cu produse alimentare, cu ciocolată si cu
deserturi.
43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi respectiv: apă plată, apă minerală și
bere dintr-o rulotă mobilă, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de catering
pentru evenimente, consiliere în domeniul
culinar, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de catering, servicii de snack-baruri,
servicii contractuale de alimentaţie, servicii ale
bistrourilor, preparare de mâncăruri, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08868

13/12/2021
APRIL FILIP, STR. ALEXANDER
VON HUMBOLDT, NR. 5, BL.V23A,
SC.B, ET.4, AP. 42, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031472, ROMANIA

Miez de Miere
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, miere naturală, miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman
35. Publicitate online, publicitate, publicitate
și marketing, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, publicitate în cinematografe,
publicitate prin bannere, promovarea afacerii
(publicitate),
organizarea
de
publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
în reviste, publicitate pentru ascensoare,
publicitate pe taxi, servicii de publicitate,
publicitate
și
reclamă,
publicitate
prin
corespondență, agenții de publicitate, servicii
de publicitate exterioară, publicitate cu
răspuns direct, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate politică,
publicitate directă prin poștă, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de publicitate și marketing, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de agenție de publicitate, publicitate radio și de
televiziune, servicii de promovare și publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
servicii de comert online, cu ridicata si amanuntul

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08869

13/12/2021
CLAUDIA CARMEN STANCIU,
STR. ALEXANDER VON
HUMBOLDT, NR. 5, BL. V23A,
SC B, ET 4, AP 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031472, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08870

(740)

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

13/12/2021
ASOCIAȚIA DRAG DE HAȚEG,
SAT DENSUŞ NR. 87A, JUDEŢ
HUNEDOARA, COMUNA DENSUȘ,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

algoritm
(531)

Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, servicii de vânzări online.

CASA VULCANILOR

───────
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.07;
06.01.03
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4625
C), roşu (Pantone 2347 C), portocaliu
(Pantone 172 C), galben (Pantone 137
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jucării zornăitoare, păpuși (jucării),
jucării umplute, jucarii inteligente, jucării
vorbitoare, jucării electronice, jucării muzicale,
jucării antistres, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, jucării din lemn, jucării de baie, jucării
cu baterii, jucării cu telecomandă, jucării de
pluș, jucării din țesături, jucării de construit,
seturi de jucării, puzzle-uri (jucării), jucării de
exterior, zmeie ca jucării, jucării cu roți, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), blocuri
de asamblare (jucării), jucării legate de magie,
jucării comercializate la set, jucării din pluș
inteligente, covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), triciclete pentru copii mici
(jucării), pistoale cu aer comprimat (jucării),
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mese multifuncționale pentru copii (jucării),
jucării pentru groapa cu nisip, jucării sub formă
de puzzle-uri, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici, jocuri, jocuri muzicale, jocuri
de societate, jocuri de petrecere, jocuri de
construcție, jocuri de manipulare, jocuri de table,
jocuri de masă, locuri de joacă, echipament de
locuri de joacă pentru copii, carusele pentru
parcuri de distracție, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
41. Educație, divertisment, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, divertisment de tipul
parcurilor de atracții, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de
distracții, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, furnizare
de tiroliene pentru recreare, organizarea de
cursuri de instruire pentru turiști, organizarea
de cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului (instruire),
servicii de parcuri de distracție, servicii ale
parcurilor tematice, servicii specifice parcurilor
de aventură, servicii specifice parcurilor de
distracții, furnizare de spații pentru parcuri
de distracții, servicii specifice parcurilor de
aventură pentru copii, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii de
parcuri de distracție și tematice, târguri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, grădini
zoologice și muzee, servicii pentru parcuri
sportive, servicii educative în domeniul zoologiei,
servicii asigurate de grădinile zoologice, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
pentru copii, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale.
43. Servicii de case de vacanță, închiriere de
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în case de vacanță, servicii de restaurante
pentru turiști, furnizare de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de cazare temporara in interioriul
geoparcurilor, rezervare de spații de cazare în
cadrul campingurilor, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08871

(740)

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

13/12/2021
YAMATO EXPRESS SRL,
ŞOSEAUA ANDRONACHE NR.
203, CORP C20, BIROU NR. 1/1Y,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Yamato Express
(531)

Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 18.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alge comestibile, alge (prelucrate), alge
marine, uscate, alge comestibile, conservate,
ghimbir murat, ghimbir conservat, icre preparate
pentru consum uman, icre de pește procesate,
pește prelucrat, semințe procesate, soia
conservată, soia (pregătită), lapte de soia, ulei
de soia, chipsuri de soia, ciuperci conservate,
ciuperci comestibile uscate, tofu, tofu dezghețat
(tofu nao), batoane din tofu, tofu în saramură,
gustări pe bază de tofu, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), lapte de cocos,
tahini (pastă de semințe de susan), cremă de
brânză, alge congelate, pește congelat, pește
uscat, pește gătit, pește conservat, pârjoale din
pește, fructe de mare preparate, fructe de mare
congelate, produse din fructe de mare, pește,
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fructe de mare și moluște, nu vii, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, carne congelată.
30. Fidea, fidea uscată, ghimbir (mirodenii),
orez, amestecuri de condimente, sosuri
(condimente), sare, mirodenii, arome și
condimente, sos de soia, sos de susan, sosuri,
sos teriyaki, wasabi (hrean japonez) preparat,
praf de wasabi (hrean japonez), miso, pastă din
fasole de soia, făină, fidele de orez, pesmet,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
ciuperci, pasta din boabe de soia (condiment),
pastă de susan, aluat, alimente preparate din
aluat, deserturi.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produse pentru bucătăria japoneză și asiatică si
anume: alge comestibile, alge (prelucrate), alge
marine, uscate, alge comestibile, conservate,
ghimbir murat, ghimbir conservat, icre preparate
pentru consum uman, icre de pește procesate,
pește prelucrat, semințe procesate, soia
conservată, soia (pregătită), lapte de soia, ulei
de soia, chipsuri de soia, ciuperci conservate,
ciuperci comestibile uscate, tofu, tofu dezghețat
(tofu nao), batoane din tofu, tofu în saramură,
gustări pe bază de tofu, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), lapte de cocos,
tahini (pastă de semințe de susan), cremă de
brânză, alge congelate, pește congelat, pește
uscat, pește gătit, pește conservat, pârjoale
din pește, fructe de mare preparate, fructe
de mare congelate, produse din fructe de
mare, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, boabe de soia conservate, de uz alimentar,
carne congelată, fidea, fidea uscată, ghimbir
(mirodenii), orez, amestecuri de condimente,
sosuri (condimente), sare, mirodenii, arome
și condimente, sos de soia, sos de susan,
sosuri, sos teriyaki, wasabi (hrean japonez)
preparat, praf de wasabi (hrean japonez),
miso, pastă din fasole de soia, făină, fidele
de orez, pesmet, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, ciuperci, pasta din boabe
de soia (condiment), pastă de susan, aluat,
alimente preparate din aluat, deserturi, alge
proaspete, păstăi, păstăi de soia (edamame),
ghimbir crud, ghimbir neprelucrat, icre, hrean
japonez comestibil, proaspăt (wasabi), semințe
neprocesate, bețișoare din bambus, frunze de
bambus, fixator pentru bețișoare, obiecte de
decor pentru sushi, veselă de unică folosință,
fierbătoare de orez, plasă pentru orez, piatră de
ascuțit, cuțite de bucătărie, covoraș din bambus,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii

despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, servicii de expunere comercială
de mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agenţii de import și export,
administrarea magazinelor, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele mai sus amintite.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08872

(740)

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

13/12/2021
NATALIA ROMAN, STR. G-RAL
CONSTANTIN CHRISTESCU, NR.
9, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
18.01.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F3D503), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii oferite de o spălătorie self wash.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08874

───────

(740)

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)

(540)

M 2021 08873

13/12/2021
IRINA-OANA FURDUI, STR.
VERONICA MICLE NR. 3, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

13/12/2021
MEDIURG INTERNATIONAL SRL,
STR. INDEPENDENTEI NR.9,
JUDEŢ PRAHOVA, PAULESTII
NOI, 107470, PRAHOVA,
ROMANIA

IMPROVOCATIVE
(531)

MEDIURG INTERNATIONAL
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 26.01.03; 26.01.04; 01.05.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.
───────

Clasificare Viena:
04.05.21; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.03
(591) Culori revendicate:albastru, galben, gri,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale de
sprijin, ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, organizare
de ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de organizare de ateliere și seminare,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, 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, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
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percepție, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, organizare
și coordonare de cursuri educaționale, servicii
educative și de instruire, organizare de ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire, furnizare de centre
de recreere, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire,
tabere de recreere, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de cursuri de
dezvoltare personală, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08875

(740)

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

Casa Roth
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08876

13/12/2021
RODICA-CRISTINA BADESCU,
STR. EPISCOPUL VULCAN
NR.101, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013482, ROMANIA

13/12/2021
MIETEN HAUSE S.R.L.,
STR. CAZARMII NR. 16, SAT
SÂNPETRU, JUD. BRAŞOV,
COMUNA SÂNPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531)

43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08; 06.01.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

naiva
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice naturale, uleiuri
naturale de uz cosmetic, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față
de uz cosmetic, ser anti-îmbătrânire, ser
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antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice hidratante, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți pentru
păr, vopsele pentru păr, luciu de păr, creme de
păr, balsamuri pentru păr, fixative pentru păr,
spumă pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, ser de păr, loțiuni colorante
pentru păr, șampoane de păr nemedicinale,
tratamente permanente pentru păr, loțiuni tonice
pentru păr, produse nutritive pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea

părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, pudre pentru
față, machiaj pentru față, măști pentru față,
săpunuri de față, geluri pentru fata, uleiuri de
față, șervețele pentru față, pudre cosmetice
pentru față, produse exfoliante pentru față, loțiuni
cosmetice pentru față, măști de înfrumusețare
pentru față, măști pentru față și corp, creme de
față și de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08877

(740)

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

13/12/2021
CRISTIANA-BEATRICE MARINCĂLIMĂNEANU, BLD. UVERTURII
NR. 4, BL. C3, SC. 2, ET. 4, AP.
37, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EDELWEISS GRUP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
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urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada (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 mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
scule electrice, scule pneumatice portabile, scule
de mână pneumatice, scule de mână electrice,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,

unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, scule de tăiat (scule manuale),
scule, acționate manual, scule multifuncționale
pentru situații de urgență (scule de mână),
genți profesionale cu scule, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, echipament
pentru mișcare și manevrare, mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, scule și
instrumente de mână acționate manual, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, mașini compactoare,
palane electrice, palane (mașini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(mașini), palane manuale de siguranță, palan
cu melc (piese pentru mașini), malaxoare,
malaxoare de beton, mașini amestecătoare
(malaxoare), mașini de tăiat, dispozitive de
tăiat sub formă de piese de mașini, mașini
electrice de tăiat, mașini de tăiat, mașini de
tăiat metale (mașini), mașini de tencuit, pompe
de combustibil pentru motoare, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de apă acționate cu
motor, pompe, aparate de pompare (mașini),
instalații de pompare de fluide, ansambluri
pompă-motor, mașini de săpat, mașini de vopsit,
mașini pentru vopsit, pistoale pentru vopsit,
vibratoare de beton, mașini vibratoare, mașini de
frecat pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru șlefuire (acționate electric), scule
abrazive folosite cu mașini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de
găurit, echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
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de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă,
pluguri de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă,
pentru autovehicule, rachete de zăpadă, scule
și unelte pentru curățat zăpada, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate

manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă, pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
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urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă, pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și
unelte pentru curățat zăpada, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
scule electrice, scule pneumatice portabile, scule
de mână pneumatice, scule de mână electrice,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, scule de tăiat (scule manuale),
scule, acționate manual, scule multifuncționale
pentru situații de urgență (scule de mână),

genți profesionale cu scule, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, echipament
pentru mișcare și manevrare, mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, scule și
instrumente de mână acționate manual, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, mașini compactoare,
palane electrice, palane (mașini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(mașini), palane manuale de siguranță, palan
cu melc (piese pentru mașini), malaxoare,
malaxoare de beton, mașini amestecătoare
(malaxoare), mașini de tăiat, dispozitive de
tăiat sub formă de piese de mașini, mașini
electrice de tăiat, mașini de tăiat, mașini
de tăiat metale (mașini), mașini de tencuit,
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
de ulei pentru motoare, pompe de apă
acționate cu motor, pompe, aparate de pompare
(mașini), instalații de pompare de fluide,
ansambluri pompă-motor, mașini de săpat,
mașini pentru vopsit, mașini pentru vopsit,
pistoale pentru vopsit, vibratoare de beton,
mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu

258

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de agenţii de
import și export.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08879

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

13/12/2021
CONCELEX SRL, STR.
AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

conceLex
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.05
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 C), albastru (Pantone 7452 C),
galben (Pantone 123 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții civile, servicii de
construcții subterane, servicii de construcții
navale, servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții civile, servicii de construcții
de cheiuri, reparații de construcții, servicii
de construcții, construcție de clădiri, edificare
construcții prefabricate, amenajare teritorială
pentru construcții, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de management în
construcții, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, lucrări de construcții de inginerie
civilă, montarea cu troliul de clădiri și construcții
(servicii de construcții), servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consiliere cu privire
la construcția de clădiri și de alte structuri.
40. Servicii de reproducere în 3D, imprimare 3D,
imprimare 3D de clădiri.
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42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, dezvoltare de proiecte de
construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare tehnică,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
cercetare
tehnologică,
cercetare
privind
tehnologia, cercetare în domeniul designului,
cercetare în domeniul ingineriei, cercetare în
domeniul energiei, servicii de cercetare și
dezvoltare, cercetare în domeniul conservării
mediului, cercetare în domeniul planificării
urbane, furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08881

(740)

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

13/12/2021
MAD ANIMATOR S.R.L, VALEA
ARGESULUI NR.2B, BLOC
523BIS, SCARA A, AP. 11, ETAJ
2, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08880

13/12/2021
CHROMOSOME DYNAMICS SA,
BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061103, ROMANIA

Tortoise - slow food delivery(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.23
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#006400, #32CD32)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport.
───────

ALL MAD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Filme expuse, film de desene animate
descărcabile.
16. Ilustraţii, fotografii, publicaţii tipărite,
materiale tipărite.
25. Articole
de
îmbrăcăminte,
tricouri,
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
şepci.
35. Servicii de agenţie de publicitate, servicii
publicitare, de marketing și servicii promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, publicitate exterioară,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, postarea de
afişe publicitare, scrierea de texte publicitare
închirierea panourilor de afişaj (panouri
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publicitare, servicii de relaţii media, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, relaţii publice,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, managementul afacerilor cu privire la
artişti, răspândirea materialelor publicitare.
41. Tehnoredactare computerizată electronică,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, interpretariat lingvistic, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, servicii de fotografie, scrierea
de scenarii de film, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete audio si video, servicii de
regie și producție de filme, servicii de scriere ale
scenariștilor si compozitorilor.
42. Design grafic, design de ambalaje, design
grafic pentru materialele promoţionale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08883

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

13/12/2021
MARIAN PETCU, CALEA
MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SEPTASEPT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Detergenți pentru rufe, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație
și decât cei de uz medical, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, preparate igienice ca articole
de toaletă, produse de curățare pentru igiena
personală intimă, nemedicinale, produse pentru
curățenie și igienă personală, săpun pentru
igiena personală, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, săpunuri, geluri de curățare,
geluri de uz cosmetic, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale pentru uz casnic, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, creme de curățare, creme de

curățare pentru piele, creme nemedicinale de
curățare, produse de curățat, degresanți pentru
curățare, lichide de curățare, loțiuni de curățare,
produse de curățare de uz casnic, produse de
curățare sub formă de spray de uz casnic,
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii.
5. Detergenți germicizi, detergenți (detersivi)
de
uz
medical,
săpunuri
și
detergenți
medicinali
și
dezinfectanți,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți
și
antiseptice,
dezinfectante,
șervețele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri),
materiale textile pentru curățare impregnate
cu dezinfectant, de uz igienic, preparate
pentru igienizarea aerului, produse igienice
pentru medicină, biocide, biocide naturale,
biocide sintetice, germicide, preparate germicide
(altele decât săpunul), geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, antiseptice, unguente
antiseptice, șervețele antiseptice impregnate,
produse antiseptice pentru spălare, antiseptice
cu efect terapeutic, produse de curățare
antiseptice, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, produse antiseptice pentru
îngrijirea rănilor, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, geluri antibacteriene, loțiuni antibacteriene
pentru
mâini,
preparate
antibacteriene,
preparate antibacteriene de uz medical
pentru spălarea feței, preparate antibacteriene
din argilă, preparate antibacteriene pentru
acnee, preparate farmaceutice antibacteriene,
produs de curățare antibacterian, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, săpun
antibacterian, sprayuri antibacteriene, produse
dermatologice farmaceutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri de uz dermatologic, geluri
antiinflamatoare, geluri topice de prim ajutor,
geluri topice de uz medical și terapeutice, geluri
medicamentoase de corp, antivirale topice,
preparate pentru curățarea pielii, de uz medical,
soluții de curățare de uz medical, bandaje
adezive pentru rănile pielii, bandaje lichide
pentru rănile pielii, bandaje pentru răni la nivelul
pielii, preparate farmaceutice pentru răni.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08884

(740)

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

(591)

Culori revendicate:albastru, alb, galben,
portocaliu, mov, roz, verde, turcoaz,
roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
și preparate pe bază de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine sub forma de acadele și jeleuri.

13/12/2021
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

───────

ENZIMAX
(511)

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

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

M 2021 08885

(740)

CABINET M OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

13/12/2021
AESCULAP PROD S.R.L., STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, ROMANIA

M 2021 08886

13/12/2021
AESCULAP PROD S.R.L., STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

(540)

Nutralino
(531)

MINIVIT
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.02.07;
04.02.20

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 26.02.07; 04.02.20
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
turcoaz, roșu, galben, alb, roz,
portocaliu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
și preparate pe bază de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine sub formă de acadele și jeleuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de reviste și cărți,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare și editare de cărți, publicare multimedia
de materiale tipărite, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic, servicii
de publicare electronică, servicii de scriere
pentru bloguri, instruire educativă, instruire,
instruire profesională, educație și instruire,
furnizare de cursuri de instruire scrise, instruire
și învățământ medicale, servicii de instruire
și formare, furnizare de cursuri de instruire
privind sănătatea, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de formare pentru asistente
medicale, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
instruire în domeniul asistenței medicale și al
nutriției.

M 2021 08887

13/12/2021
PAGINA DE NURSING CONCEPT
S.R.L., DRUMUL BECHEANULUI
NR. 67, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

───────

PAGINA DE NURSING
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți educative, cărți școlare, carduri
educative, publicații educative, materiale
educative tipărite, articole de papetărie,
materiale tipărite pentru instruire, materiale de
instruire tipărite, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor).
41. Servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, efectuare de teste
educative, elaborare de manuale educative,
publicare de texte educative, publicare de
materiale educative, publicare de cărți educative,
servicii educative în domeniul sănătății, educație,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele cu scop
publicitar, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, publicare de
cărți, publicare de broșuri, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți instructive, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de lucrări
științifice, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de manuale
de instruire, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de materiale tipărite,

(210)
(151)
(732)

M 2021 08888

(740)

CABINET M OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42 SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

13/12/2021
AESCULAP PROD S.R.L., STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, ROMANIA

(540)

VitaKid
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 04.02.20; 26.02.01
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
turcoaz, roșu, galben, alb, roz,
portocaliu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
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și preparate pe bază de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine sub formă de acadele și jeleuri.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08890

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08889

13/12/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

13/12/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

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

(540)

Vitamino
(531)

Vitalmino
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.06;
26.02.07
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
rosu, galben, alb, roz , portocaliu, mov
(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.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.02.07;
03.01.06
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
rosu, galben, alb, roz , portocaliu, mov
(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08893

(210)
(151)
(732)

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR.10,
BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740)

13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.
CELULOZEI NR.1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2021 08894

13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT,
STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDET
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR. 10,
SECTOR 4, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dulcele mereu tânăr
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, 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, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, 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.
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.07;
26.02.07
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), roșu (Pantone 185C), maro
(Pantone 478C), albastru (Pantone
281C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, 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, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08895

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, 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, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, 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.

13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT,
CELULOZEI NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08896

(740)

RASKAI MM BREVMARC CONSULT
SRL, STR.UNIRII NR.3,, BLOC D8,
AP.31, JUDEȚ CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

13/12/2021
REMOVLADY FOOD SRL,
STR.GĂRII, BLOC 4, AP.2, JUDEȚ
MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Dulcele mereu tânăr
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.07
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), maro (Pantone 478C), alb
(Pantone 11-0601), rosu (Pantone
484C), albastru (Pantone 281C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,

LA NEGRU
(531)
(591)
(511)

266

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
Culori revendicate:roșu (Pantone
484C), negru (Pantone 412C), white
(Pantone 000C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
fast-fooduri, servicii de restaurante fast-food,
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, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08898

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

13/12/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL,
STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

30. 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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, 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,
servicii de import şi export de preparate dietetice
și alimentare, 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,
publicitate şi reclamă în legătură cu preparate
dietetice și alimentare, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08899

14/12/2021
NATURA FINE FOOD SRL, STR.
TRAIAN POPOVICI, NR. 110,
ETAJ 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Dobrogea, Eugenia, Original
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 01.01.05; 05.07.02; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), Alb, rosu, Maro, Maro deschis,
185C, 478C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare

NATURA ATAT DE SIMPLU
267

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 06.19.11;
06.19.16; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, orez, tapioca, sago,
inlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, păine, patiserie si cofetărie, inghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08901

14/12/2021
DACII LIBERI S.R.L., SAT
PETROVA, NR.803, JUDEȚ
MARAMUREȘ, COMUNA
PETROVA, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

M 2021 08903

14/12/2021
COMUNITATEA EMAGICIENILOR
SRL, STR. PROGRESULUI NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

Comunitatea Emagicienilor
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare și
coordonare de cursuri, organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
organizarea de cursuri de instruire în software
de calculator, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul informaticii, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizarea
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.

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

(540)

───────

DACII LIBERI
(531)

Clasificare Viena:
03.01.08; 24.11.18; 26.03.23; 27.05.17
(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), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de un restaurant, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de bistro,
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08905

14/12/2021
TIMBERSTAR SRL, STRADA
NARCISELOR NR. 8, COMUNA
SÂNGEORGIU DE MUREȘ, JUDEȚ
MUREȘ, SAT SÂNGEORGIU DE
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

TIMBERSTAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 05.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. 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, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
echipament pentru exerciții fizice, aparate de
imagistică medicală, măști și echipament pentru
respirație artificială, aparate și instrumente
chirurgicale de uz medical, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, echipament chirurgical și de tratare
a rănilor, dispozitive endoscopice, aparate

radiologice de uz medical, aparate și instrumente
chirurgicale, dispozitive auditive.
24. Materiale
textile,
produse
textile
și înlocuitori, articole textile imprimate
individuale, materiale folosite pentru fabricarea
îmbrăcămintei, etichete din material textil,
materiale textile elastice pentru îmbrăcăminte,
materiale
textile
folosite
la
fabricarea
încălțămintei, materiale textile folosite la
fabricarea îmbrăcăminții sportive, materiale
textile (produse).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bluze și șorturi pentru sport,
ciorapi, hanorace, îmbrăcăminte, încălțăminte
de sport, jachete sport, maiouri, pantaloni,
pantaloni de sport, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, saboți, sacouri sport, teniși, tricouri,
bluze.
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,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, 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 prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, regruparea în
avantajul terților a aparatelor și instrumentelor
medicale și veterinare, dispozitivelor pentru
mobilitate, dispozitivelor pentru protecția auzului,
îmbrăcămintii, articolelor pentru acoperirea
capului și încălțămintei, susținătoare și suporturi
de uz medical, îmbrăcămintii, articolelor pentru
acoperirea capului și încălțămintei pentru
personal medical și pacienți, mobilierului
medical și paturilor, echipament pentru
deplasarea pacienților, proteticii și implanturilor
artificiale, echipamentului pentru exerciții fizice,
aparatelor de imagistică medicală, măștilor
și echipamentelor pentru respirație artificială,
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aparatelor și instrumentelor chirurgicale de
uz medical, aparatelor și instrumentelor
chirurgicale de uz dentar, echipamentelor
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipamentului chirurgical și de tratare a
rănilor, dispozitivelor endoscopice, aparatelor
radiologice
de
uz
medical,
aparatelor
și instrumentelor chirurgicale, dispozitivelor
auditive, materialelor textile, produselor textile
și înlocuitorilor, articolelor textile imprimate
individual, materialelor folosite pentru fabricarea
îmbrăcămintei, etichetelor din material textil,
materialelor textile elastice pentru îmbrăcăminte,
materialelor textile folosite la fabricarea
încălțămintei, materialelor textile folosite la
fabricarea îmbrăcăminții sportive, materialelor
textile (produse), articolelor de îmbrăcăminte,
articolelor de îmbrăcăminte pentru sport,
articolelor de încălțăminte, articolelor pentru
acoperirea capului, articolelor sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), bluzelor și
șorturilor pentru sport, ciorapilor, hanoracelor,
îmbrăcămintii, încălțămintei de sport, jachetelor
sport, maiourilor, pantalonilor, pantalonilor de
sport, părților de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articolelor pentru acoperirea capului, saboților,
sacourilor sport, tenișilor, tricourilor, bluzelor (cu
excepția transportului lor), pentru a permite
clienților să le vadă si să le achiziționeze 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08907

14/12/2021
SC JUNIOR INTERNATIONAL
TALENT SRL, STR. STIRBEI
VODA NR. 154, BL 26 A, AP
16, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

JUNIOR INTERNATIONAL TV
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.11; 29.01.15
(591) Culori revendicate:mov, galben, rosu,
verde, albastru deschis
(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 2021 08908

31/12/2021
GEORGIANA CIOCÎRLAN,
ŞOSEAUA OLTENIŢEI NR. 240, BL.
48, SC. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08909

14/12/2021
TRIMAX SOLUTIONS S.R.L., STR.
9 MAI, NR. 25, SCARA D, ET. 1, AP.
1, JUD. BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SAO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

TRIMAX Viziune. Expunere.
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 26.07.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de franciză,
servicii de comerț cu: materiale care se folosesc
în producție publicitară, sisteme de expunere și
comunicare vizuală, folii adezive, adezivi, benzi
dublu adezive, folii magnetice.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08911

(740)

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

componente ale instalațiilor sanitare, robinete
simple pentru chiuvete de baie, robineți pentru
chiuvete, montați în perete, chiuvete de baie
(componente de instalații sanitare), ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, chiuvete pentru spălat vasele (altele
decât obiecte de mobilier), furtunuri de duș,
căzi de duș, căzi cu hidromasaj, căzi de baie,
căzi cu duș, duze pentru căzi cu hidromasaj,
duze pentru căzi de baie, conducte de scurgere
pentru căzi, filtre pentru căzi de duș, căzi de
baie (garnituri de -), garnituri pentru căzi de
baie, filtre pentru căzi cu hidromasaj, accesorii
pentru căzi de masaj, dispozitive de preaplin
pentru căzi de baie, țevi de scurgere pentru căzi
de baie, căzi de baie cu aparate incorporate
pentru facilitarea ieșirii din cadă, robinete, vane
(robinete), robinete pentru baie, robinete de duș,
mânere de robinete, robinete pentru lavoare,
robinete de apă, pulverizatoare pentru robinete,
robinete pentru conducte, robinete pentru țevi,
robinete pentru bideuri, robinete de canalizare,
robinete pentru montarea conductelor, robinete
(accesorii pentru instalații), robinete pentru
instalații sanitare, picurător pentru robinete de
apă, supape pentru duș.

14/12/2021
CAPITAL ONLINE SRL, STR.
NICOLAE FILIMON, NR.37,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AquaSpa

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare, instalații sanitare pentru
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
dușuri, capete de pulverizare pentru dușuri,
paravane pentru dușuri, dușuri (instalații de
baie), dușuri de grădină, cabine din metal
pentru dușuri, paravane nemetalice pentru
dușuri și băi, dușuri vândute sub formă de
seturi, armături de scurgeri sanitare pentru
dușuri, furtunuri de duș pentru dușuri manuale,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
supape de control pentru dușuri (accesorii
pentru instalații), chiuvete, chiuvete pentru
baie, dopuri pentru chiuvete, chiuvete pentru
frizerii, accesorii pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie, chiuvete pentru șamponare, chiuvete
din oțel inoxidabil, robinete monocomandă
pentru chiuvete, dopuri din metal pentru
chiuvete, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, chiuvete cu picior pentru baie, robinete
de amestec pentru chiuvete, pulverizatoare
pentru chiuvete de bucătărie, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, chiuvete (spălătoare),

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08913

14/12/2021
MOSONEGO OSHER, STR.
BATIŞTEI NR. 11, ET. 9, AP.
26A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Fuzze
(531)

272

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
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(591)

Culori revendicate:roşu, albastru, violet,
verde, galben, negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru țigări, tutun de mestecat, cuțite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muștiucuri pentru țigări, filtre
pentru țigări, tabachere muștiucuri pentru țigări,
hârtie pentru țigări, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, țigări,
cigarillos, trabucuri, țigări electronice, pietre
pentru aprindere arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru țigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele
de trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii pentru
păstrarea trabucurilor în condițiile de umiditate
prescrise, brichete pentru fumători, soluții lichide
pentru țigările electronice, suporturi pentru
chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri
pentru suporturile de țigări, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curățat pipele de tutun, rafturi/suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizat, cutii pentru tutunul
de prizat, scuipători pentru utilizatorii de tutun,
muștiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri și țigări tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08914

14/12/2021
MOSONEGO OSHER, STR.
BATIŞTEI NR. 11, ET. 9, AP.
26A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

fume
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru țigări, tutun de mestecat, cuțite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muștiucuri pentru țigări, filtre
pentru țigări, tabachere muștiucuri pentru țigări,
hârtie pentru țigări, țigări care conțin substituenți
de tutun, nu pentru scopuri medicale, țigări,
cigarillos, trabucuri, țigări electronice, pietre
pentru aprindere arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru țigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele
de trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii pentru
păstrarea trabucurilor în condițiile de umiditate
prescrise, brichete pentru fumători, soluții lichide
pentru țigările electronice, suporturi pentru
chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri
pentru suporturile de țigări, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente de
curățat pipele de tutun, rafturi/suporturi pentru
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, tutun de prizat, cutii pentru tutunul
de prizat, scuipători pentru utilizatorii de tutun,
muștiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri și țigări tutun, pungi cu tutun, pipe de
tutun, borcane de tutun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08915

(210)
(151)
(732)

14/12/2021
LIVIU CHIRIC, STR. RADU
BOIANGIU NR. 15-17, BL. 60,
AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011386, ROMANIA

(540)

M 2021 08917

14/12/2021
FILDAS TRADING SRL, STR.
BANAT, NR.2, JUDETUL PITESTI,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

faragrija.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de brokeraj.
45. Servicii juridice.

TUSEXIN

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 08916

14/12/2021
VERTIS FOODS SRL, STR.
PANSELELOR NR. 17, BL. 133,
SC. 2, ET. 3, AP. 71, BUCUREȘTI,
041922, ROMANIA

MY JOY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 1788
C), negru (Pantone Process Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice si medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, analgezice, antibiotice, ceai
anti-astmatic de uz medical, astringenţi
pentru scopuri medicale, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, preparate bronhodilatatoare,
capsule pentru medicamente, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimicofarmaceutice, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, febrifuge,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, ceai medicinal,
băuturi medicinale, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, nervine, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
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oligoelemente pentru uz uman, preparate pe
bază de vitamine.
35. Publicitate, publicitate în domeniul medical
și farmaceutic medical, închirierea spaţiului
publicitar în legatură cu produsele medicale
și farmaceutice, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare în legatura cu
produsele medicale și farmaceutice, producţia
de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea produselor medicale și
farmaceutice, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legatura cu produsele medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legatură cu produsele medicale
și farmaceutice, distribuirea de eşantioane,
studii de marketing, 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, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, 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.
42. Proiectarea ambalajelor, design grafic pentru
materialele promoţionale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08919

14/12/2021
TATARCA SI ASOCIATII SRL,
STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 21,
AP. 9, ET. 2, JUDETUL VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

ALAPLAYA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#e16e69), portocaliu (HEX #f79b68,
#f9b079), albastru (HEX #527bb1,
#1fa7cd, #54c5f1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08920

14/12/2021
SALOFARM LOGISTIC S.R.L.,
STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 67,
JUDETUL BACAU, MUNICIPIUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

SALOFARM LOGISTIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (RGB 68 81 86),
verde (RGB 66 159 86)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu produse destinate protecției ori îmbunătățirii
sănătății oamenilor, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, unguente și
loțiuni preparate de laboratoare 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 personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de agenții de import și export, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice.
39. Transport de produse, transport de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, transport de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, produse farmaceutice preparate
cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
vitamine, 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, transport de alimente
pentru bebeluși și copii, de scutece pentru
bebeluşi, aparate pentru sugari și copii,
dispozitive şi articole pentru sugari și copii,
transport de produse alimentare si non
alimentare bio, organice si vegane, transport
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de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
transport de 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, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, transport de
scutece igienice pentru incontinență, transport
de articole absorbante pentru igiena personală,
transport de cântare, de aparate și instrumente
optice, 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, transport
de mobilier medical, de îmbrăcăminte și
încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
depozitare de produse, depozitare de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, depozitare de produse farmaceutice,
de preparate farmaceutice, de preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, vitamine, 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, depozitare
de alimente pentru bebeluși și copii, scutece
pentru bebeluşi, aparate pentru sugari și
copii, dispozitive şi articole pentru sugari și
copii, depozitare de produse alimentare și non
alimentare bio, organice și vegane, depozitare
de de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
depozitare de 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, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, depozitare de
scutece igienice pentru incontinență, de articole

absorbante pentru igiena personală, depozitare
de cântare, depozitare de aparate și instrumente
optice, 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, depozitare de
mobilier medical, depozitare de îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
furnizarea de informaţii despre depozitare,
operaţiuni de încărcare-descărcare, închirierea
de depozite, logistică de transport, închirieri de
vehicule pentru transport, ambalare de bunuri,
ambalare de produse, livrare de produse, livrare
de bunuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08921

14/12/2021
JAITIM EVENTS S.R.L.,
PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA
NR. 5, ETAJ 1, AP. 10, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

LE PALATINE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(591) Culori revendicate:galben , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08922

14/12/2021
LUTOYA CREATIV S.R.L., STR.
DIONISIE LUPU NR. 35, CASĂ,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021021,
ROMANIA

(540)

M 2021 08925

14/12/2021
ROBIN GOOD SRL, BDUL.
EROILOR NR. 9, ETAJUL 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

LUTOYA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Vase din lut.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08923

14/12/2021
GHERDAN ȘI ASOCIAȚII
SOCIETATĂ CIVILĂ DE AVOCAȚI,
CALEA TURZII NR. 30, AP.1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400913,
CLUJ, ROMANIA

Robin Good
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
24.01.15
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #cc2727),
albastru (HEX #22225b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.01.01;
02.01.30; 02.01.22
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență în afaceri,
asistență
comercială
în
managementul
afacerilor, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
pentru
întreprinderile
comerciale
privind
managementul afacerilor lor, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor.
36. Investiţii de capital.
42. Consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei.

───────

───────

(540)

GHERDAN & ASSOCIATES
SPORTS LAWYERS
(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08927

14/12/2021
ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GARII NR. 2, JUDETUL IALOMITA,
MIHAIL KOGALNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FarmConect Romania Targul agriculturii romanesti
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, analiza managementului
afacerilor și consultanță în domeniul agriculturii,
furnizarea de informații privind gestionarea
afacerilor în domeniul agriculturii, analiza
managementului afacerilor și consultanță în
domeniul amenajărilor peisagistice sau al
horticulturii, furnizarea de informații privind
gestionarea afacerilor în domeniul agriculturii
prin internet și poștă electronică, furnizarea de
informații privind vânzările de produse agricole,
studii de marketing, studii de piață, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii de
intermediere comercială, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, furnizarea de informații de
afaceri pe articole de ziar, reproducere de
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
sau cu ridicata pentru îngrășăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
cu ridicata pentru mașini, unelte și consumabile
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul sau
servicii de vânzare cu ridicata pentru flori
(naturale) și arbori, servicii administrative in
domeniul vanzarilor, servicii de administrare a
afacerilor, distribuţia de materiale promoţionale,
servicii de asistenţă comercială în domeniul
agricol, marketing referitor la recolte, cercetare
pe pieţe agricole şi rurale, servicii de informare,
consiliere si consultanta referitoare la domeniul

agricol, organizare de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, organizare de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial in domeniul
agricol.
36. Servicii de administrare de proprietăţi
referitoare la agricultură, gestionarea terenurilor,
servicii de informare, consiliere si consultanta
referitoare la terenuri agricole, tranzactii de
mărfuri (servicii financiare), tranzactii cu mărfuri
(servicii financiare) în legătură cu produsele
agricole, horticole și forestiere, schimburi de
mărfuri pentru terți (servicii financiare), servicii
de piață de schimb privind contractele la termen
pentru mărfuri (servicii financiare).
38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea
de informații despre târgurile agricole prin
intermediul unei rețele globale de comunicare
(internet), transmiterea de informații privind
formarea specializată în domeniul agriculturii
prin intermediul unei rețele de comunicare
globală (internet), transmiterea de informații
privind organizarea de concursuri specializate în
domeniul agriculturii prin intermediul unei rețele
globale de comunicare (internet), agenții de știri
și de informare (știri), servicii de comunicații
electronice, radio, telegrafice, telefonice și
telematice și prin toate mijloacele telematice, prin
videografie interactivă, în special pe terminale,
periferice de calculator sau echipamente
electronice și/sau digitale, în special videofonie,
videofonie și videoconferință, transmiterea și
difuzarea de imagini, sunete, date și informații
prin terminale de calculator, cablu, mijloace
telematice și orice alt mijloc de telecomunicații,
furnizarea de acces la o rețea globală de
calculatoare, servicii interactive de comunicații,
difuzarea de programe de televiziune și, în
general, de programe multimedia (formatarea
computerizată a textului și/sau a imaginilor,
fixe sau animate, și/sau a sunetelor, muzicale
sau nu, pentru utilizare interactivă), transmitere
de programe de radio și televiziune, servicii
de televiziune prin cablu și prin satelit și, în
general, difuzarea de programe audiovizuale și
multimedia (formatarea computerizată a textelor
și/sau a imaginilor, fixe sau animate, și/sau
a sunetelor muzicale sau de altă natură,
indiferent dacă sunt sau nu destinate unei
utilizări interactive), comunicarea audiovizuală
cu publicul online.
41. Instruire privind agricultura sau horticultura,
instrucțiuni privind gestionarea și cultivarea
plantelor, furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, organizarea de
expoziții de materiale privind agricultura și
producția de produse agricole în scopuri
educaționale, expoziții de plante cu scop
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cultural, educativ sau de divertisment, aranjarea,
desfășurarea și organizarea de seminarii
privind agricultura, aranjarea, desfășurarea
și organizarea de seminarii privind plantele,
furnizarea de facilități în scopuri educaționale
privind agricultura, amenajarea, desfășurarea și
organizarea de evenimente agricole în scopuri
educaționale, furnizare de publicații electronice,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare, închiriere de
cărți, publicare de cărți, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producția de
filme pe bandă video în domeniul educației,
culturii, divertismentului sau sportului (nu pentru
filme sau programe de televiziune și nu
pentru publicitate sau reclamă)., organizarea de
evenimente de divertisment, cu excepția filmelor,
spectacolelor, pieselor de teatru, spectacolelor
muzicale, sporturilor, curselor de cai, curselor
de biciclete, curselor de bărci și curselor auto,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural, seminarii, simpozioane, organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter cultural, seminarii,
simpozioane in domeniul agricol, servicii de
publicare şi publicare on-line.
42. Servicii de cercetare în agricultură, servicii
de informare privind siguranța îngrășămintelor
utilizate în agricultură, servicii de informare
privind siguranța îngrășămintelor naturale
utilizate în agricultură, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultură, servicii de informare
referitoare la siguranța produselor chimice
utilizate în agricultură, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea, furnizare de
servicii de asistenta tehnica pentru industria
agricola, cercetare biotehnologică referitoare la
agricultură, servicii de analiza si cercetare,
efectuarea de studii de proiecte tehnice.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
informare cu privire la agricultură, distrugerea
buruienilor în agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultura, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea substanțelor chimice
folosite în agricultură, consultanţă referitoare la
cultivarea plantelor, furnizare de informaţii şi
consiliere referitoare la agricultură şi agronomie,
servicii de consultanta cu privire la agricultura,
consultanţă profesională cu privire la agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea

chimicalelor, îngrăşămintelor şi a gunoiului de
grajd utilizate în agricultură, servicii de informaţii
referitoare la siguranţa produselor chimice,
îngrăşămintelor şi a gunoiului de grajd utilizate în
agricultură.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08928

(740)

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

14/12/2021
WEBSPIRE SRL, COMUNA
MĂNECIU, NR. 111, JUDETUL
PRAHOVA, SAT MĂNECIUUNGURENI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

WEBSPIRE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare,
servicii
de
relatii
publice,
organizarea
de
evenimente
în
scop
publicitar, organizarea de campanii publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
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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, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing.
41. Organizare de evenimente sportive,
organizare de evenimente în scop de
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri educative.
42. Proiectare de semne distinctive (logo) pentru
identitatea corporativă, design de site-uri web,
proiectare și design grafic pentru crearea siteurilor web, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, dezvoltare de
software.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08930

15/12/2021
MIHAI-FLORIN BOER, STR.
ALBOTA, BL. 4, SC. A, ET. 3, AP.
10, JUDEŢ BRAŞOV, VICTORIA,
BRAȘOV, ROMANIA

MOȘTENIT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă / mobilier, din lemn sau metal,
mobilier artistic, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, fotolii, coșuri pentru copii/leagăne,
paturi, schelete de paturi din lemn, fitinguri
pentru pat, nemetalice, rotile pentru pat,
nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, pătuţuri pentru copii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, divane, paturi /
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
cuşti pentru câini, bănci (mobilă), bănci de
lucru, cufere de depozitare, nemetalice / lăzi,
nemetalice, containere, nemetalice (depozitare,
transport), case pentru păsări, mască de
chiuvetă (mobilier), perne, perne de sprijin,
perne (de sprijinit, de divan), perne (de dormit),
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru

cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn,
cutii din lemn pentru sticle, cutii pentru jucării,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele decât
lenjeria de pat, busturi din lemn, şezlonguri,
comode, cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
suporturi pentru pălării, console, tejghele (mese),
lădiţe, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textile,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină, şine
pentru perdele, galerii pentru perdele, cârlige
pentru perdele, jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), tetiere (mobilă),
birouri, mobilă de birou, cărucioare de servit
cina (mobilă), aviziere, suporturi de prezentare,
uşi, uși pentru mobile, dibluri, nemetalice /
cepuri (ştifturi), nemetalice / ştifturi (cepuri),
nemetalice, mese din lemn sau metal, butuci
pentru tăiat (mese), mese de proiectare, mese
de toaletă, mese pentru calculatoare (mobilă) /
mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
mese de scris / rafturi pentru maşinile de
scris, picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn / statuete din lemn, dulapuri pentru
dosare, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), scaune / bănci
(scaune) din lemn și metal, tabureţi, scaune
înalte pentru bebeluşi, panouri despărţitoare
(mobilă), elemente despărţitoare din lemn pentru
mobilă, rafturi (mobilă), rafturi de mobilă, rafturi
pentru reviste, rafturi pentru farfurii, rafturi
de bibliotecă, rafturi pentru depozitare, unități
de rafturi, numere pentru case, nemetalice,
neluminoase, dulapuri de cartotecă (mobilă),
dulapuri individuale, dulapuri de haine, scări
din lemn, trepte (scări), nemetalice, saltele,
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare / căsuţe,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), mobilier şcolar, vitrine (mobilă),
plăci cu denumiri de firme din lemn, canapele,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
lavoare (mobilă), panglică de lemn, lucrări de
artă din lemn.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08931

15/12/2021
ACTUAL INVEST HOUSE SRL,
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 56, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 08933

15/12/2021
ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, 70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023976, ROMANIA

Șahul de la învățarea
la clasă la povești de
spus acasă - The Gambit
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

SPATZIOO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#276CF6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08934

15/12/2021
BANATERA SRL, CALEA
TIMISOAREI NR. 3, JUDEŢ
CARAS-SEVERIN, CARANSEBES,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

BANATERA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Cauciucuri, cauciucuri pmeumatice si
semi-pneumatice, jante si huse pentru
roti de vehicule, roti de vehicule, jante
pentru roti de vehicule, petice din cauciuc
adezive pentru repararea camerelor de aer,
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranța pentru
automobile), dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule, dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanțuri antiderapante, dispozitive si
alarme antifurt pentru vehicule, anvelope de
automobile, caroserii de automobile: garnituri
si saboți de frâna pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatic, cuplaje pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acționare
pentru vehiculele terestre, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, jante pentru roti de vehicule.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor si lucrări de birou în
legătură cu produsele si serviciile din clasele 12,
37 si 39.
37. Întreținerea si repararea vehiculelor cu
motor, vopsire, interioara si exterioara, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spalarea
vehiculelor, lustruirea, vehiculelor, intretinerea
vehiculelor, curatarea vehiculelor, servicii de
reparații in cazul unei defecțiuni a vehiculului,
vulcanizarea anvelopelor (reparații).
39. Închirierea de mașini, transportul cu masina,
parcarea de mașini, servicii de folosire in comun
a mașinii, servicii de soferie, transportul de
mărfuri, logistica transporturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08935

15/12/2021
JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN
GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 7000, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Ciocane (unelte de mana), burghie de mana,
actionate manual, unelte de mana, actionate
manual.
9. Intrerupatoare de circuit, conductoare
electrice, contacte electrice.
12. Clipsuri adaptate pentru fixarea auto in
caroserie, bare de protectie pentru vehicule.
35. Tinerea evidentei contabile/contabilitate,
intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
intocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.
42. Controlul calitatii, stilizarea (proiectare
industriala), consultanta tehnologica.
───────

(540)

M 2021 08936

15/12/2021
JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN
GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 7000, ROMANIA

NICPREM IMPEX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Intrerupatoare de circuit, conectori electrici,
prize electrice.
17. Substante din plastic, semiprelucrate.
35. Tinerea evidentei contabile/contabilitate,
intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
intocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.
42. Controlul calitatii, stilizarea (proiectare
industriala), consultanta tehnologica.
───────

METAPLAST ENGINEERING
(511)

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08937

15/12/2021
JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN
GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 7000, ROMANIA

METAPLAST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Intrerupatoare de circuit, conductoare
electrice, contacte electrice.
12. Clipsuri adaptate pentru fixarea auto in
caroserie, bare de protectie pentru vehicule.
35. Tinerea evidentei contabile/contabilitate,
intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
intocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08938

15/12/2021
HENRI MAILLARDET AG, STR.
BAHNHOFSTRASSE, NR 43,
ZURICH, 8001, ELVEȚIA

SKY REAL ESTATE
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

(210)
(151)
(732)

M 2021 08940

(740)

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

15/12/2021
COPANEX SRL, STR. HATMAN
BERESCU NR.12, BL.12, SC.B,
AP.1, JUDEȚ BACĂU, MUN.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.07;
26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcție de
case, construcție de clădiri, construcție de clădiri
de apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de complexuri cu
piscine de înot, construcții și reparații de clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construirea
de centre comerciale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), decorare de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții, construcții
și demolări de clădiri, construcții de case pe
bază de comandă, servicii de management
în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții).
42. Ingineria constructiilor civile, estimarea
devizelor în construcții, dezvoltare de proiecte de
construcții.
───────

Ograda Moldovană
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.01
(591) Culori revendicate:roșu, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne congelată, carne uscată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne friptă, carne sărată, înlocuitori de carne,
conserve de carne, carne de pasăre, carne de
porc, carne de curcan, extracte din carne, carne
de pui deshidrată, produse din carne preparate,
seitan (înlocuitor de carne), înlocuitor de carne
de pasăre, înlocuitor de carne pe bază de
legume, bucăți din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, gustări pe bază de carne.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
publicitate online, promoții, informații comerciale,
servicii de agenție de import-export, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul pentru
carne, permițând clienților să le vadă și să le
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achiziționeze cât mai comod prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalare, depozitare și livrare a
mărfurilor și a produselor, transport frigorific de
mărfuri congelate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08941

15/12/2021
COPANEX SRL, STR. HATMAN
BERESCU NR.12, BL.12, SC.B,
AP.1, JUDEȚ BACĂU, MUN.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

publicitate online, promoții, furnizarea de
informații comerciale, servicii de agenție de
import-export, servicii de comerț cu ridicata
și cu amănuntul pentru alimente congelate și
conservate, permițând clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalare, depozitare și livrare a
mărfurilor și a produselor, transport frigorific de
mărfuri congelate.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

(540)

grădina moldovană

15/12/2021
MANUFAKTURA CAFENEA
SOCIALA SRL, B-DUL.
REVOLUȚIEI NR. 76, ETAJ
SUBSOL, AP. 1A, JUDEȚ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

CAFE!N

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.14
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alimente congelate, legume congelate,
legume procesate, legume conservate, legume
în saramură, legume fermentate, legume în
conservă, legume pre-tăiate, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),

M 2021 08943

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri pe bază de cacao, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
cu aroma de ciocolată, băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, băuturi
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din cafea, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
frapate, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de mușețel, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, cafea, arome de cafea, cafea aromată,
cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, cafea
de malț, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea decafeinizată, cafea
gata preparată, cafea liofilizată, cafea măcinată,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
cafea solubilă, cafea verde, cappuccino, ceai,
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), ceai cu aroma de măr (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de ghimbir, ceai de
iasomie, ceai de iasomie, altele decât pentru
uz medicinal, ceai de iasomie sub formă de
pliculețe, altele decât pentru uz medicinal, ceai
de lămâie verde, ceai de mentă, ceai de mușețel,
ceai de măceșe, ceai de salvie, ceai de tei,
ceai earl grey, ceai instant, ceai negru, ceai
pentru infuzii, ceai verde, ceaiuri cu lapte, ceaiuri
de fructe, ciocolată caldă, espresso, iced tea,
înlocuitori de cafea, ciocolată cu lapte (băutură),
pliculețe de ceai, preparate pe bază de cacao,
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de local public, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08944

15/12/2021
ALL COFFE FOR ALL SRL,
STR. VISINULUI NR. 8, JUDEȚ
BUZĂU, BUZĂU, 120026, BUZĂU,
ROMANIA

UBLO BISTRO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere de afaceri privind francizarea
de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de catering pentru restaurante fastfood cu autoservire, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de catering, servicii de catering, servicii
de catering hotelier, servicii de catering mobil,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
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bucătăriei spaniole, servicii de catering pentru
săli spații special amenajate pentru expoziții,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, 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, servicii de mâncare la pachet.

procesarea cerealelor, pentru consum animal/
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, tărâțe, produse masticabile comestibile
pentru animale, biscuiți pentru câini, nutreț/
hrană pentru animale/furaj, fân, așternut pentru
animale, hrană pentru animalele de companie,
rădăcini pentru consum animal, nutreț de grajd
pentru animale, așternut din paie, furaje pentru
fortifierea organismului animal.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08945

15/12/2021
BANGSONIC, STR.
PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUDEȚ GALAȚI, VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

M 2021 08946

15/12/2021
SC AMETIST COM SRL, STR.
PACII, NR 53, JUD. MUREȘ,
LUDUS, 545200, MUREȘ,
ROMANIA

SONIS SILVER
(531)

Appetite
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 03.01.16
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#001933), roz (HEX #F9897A)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru animalele de companie,
suplimente dietetice pentru animale, produse
pentru spălarea câinilor (insecticide), preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, loțiuni
pentru scopuri veterinare, hrană pentru animale
cu conținut medicamentos, medicamente de uz
veterinar, suplimente proteice pentru animale,
preparate veterinare.
31. Hrană pentru animale, nisip aromat
(așternut) pentru animalele de companie,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, produse secundare rezultate din

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii fabricate din argint.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08948

15/12/2021
INNOVALISTA S.R.L., ALE.
NARCISELOR NR. 2, BLOC C28,
SCARA G, APARTAMENT 14, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

DO-IT together we dare
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F9F940), albastru (HEX #402DA8),
alb (HEX #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de calculator înregistrate sau
descărcabile, software de calculator înregistrate
sau descărcabile, shareware de calculator,
sisteme de calculator interactive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), programe de calculator interactive,
software de calculator descărcabil, software
de calculator înregistrat, aplicații de calculator
educative descărcabile, software de calculator
pentru ingineria de software asistată de
calculator, software de grafică pe calculator,
suporturi pentru echipamente de calculator,
pachete de software de calculator, software
de calculator pentru publicitate, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea si
cautarea în bazele de date online descărcabile,
programe de calculator stocate în format digital
descărcabile, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile descărcabile,
software chatbot de calculator pentru simularea
de conversații, software de aplicații de

calculator, software de calculator descărcat
de pe internet, software de calculator folosit
în domeniul publicării electronice, software de
calculator folosit ca interfață de programare
a aplicațiilor (api), software de calculator
pentru divertisment, software educațional de
calculator pentru copii, software pentru jocuri
pe calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru mijloace
de comunicare și pentru publicare, computere,
programe de operare pentru calculatoare, fișiere
cu muzică descărcabile, agende electronice,
publicații electronice descărcabile, cititoare de
cărți electronice, softuri educaționale destinate
copiilor, software de învățare automată pentru
publicitate, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, software de
marketing pentru motoare de căutare, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicatii mobile, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații mobile
educative descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile descărcabile, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile.
41. Instruire asistată pe calculator, servicii
educaționale pe calculator, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de jocuri
de calculator on-line, furnizarea de cursuri
de instruire asistate de calculator, servicii
de formare în domeniul testării asistate
de calculator, educație, furnizarea educației,
formarea echipelor (educație), educație și
instruire, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în carieră
(educație), coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, educație, divertisment și sport,
educație în domeniul informaticii, informații
în materie de educație, educație vocațională
pentru tineri, furnizare de informații în materie
de educație, furnizare de pregătire, educație
și îndrumare, organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de cursuri prin
metode de educație deschisă, organizare de
examinări și teste în domeniul educației,
organizare de întâlniri pe teme de educație,
organizare de seminarii pe teme de educație,
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organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, servicii de
educație tehnologică, simpozioane pe teme de
educație, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți și periodice electronice online, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de fișe
informative, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
educative, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
publicare de reviste electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de texte, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât
cele în scopuri publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
fotografii, publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, publicarea de materiale
multimedia online, scriere și publicare de texte,
cu excepția textelor publicitare, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
administrarea serviciilor educaționale, creare
(redactare) de conținut educational pentru
podcasturi, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de instalații pentru filme, spectacole,
piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de
joacă, organizare de conferințe educaționale,
organizare de congrese pe teme educaționale,

organizare de jocuri educaționale, organizare
de seminarii educaționale, organizare de
verificări educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, planificare de seminare în
scopuri educaționale, producție de casete
video folosite pentru formarea educațională
în cadrul întreprinderilor, producție de casete
video folosite în cadrul întreprinderilor pentru
formarea educațională privind managementul,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii educaționale cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, servicii educaționale de
sprijin, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale în domeniul designului,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii educaționale referitoare
la satisfacerea nevoilor clienților, organizarea
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, furnizare de cursuri de evaluare
a abilităților, instruire în abilități în afaceri,
instruirea personalului cu privire la abilități legate
de sisteme de birou, servicii de instruire în
abilități de comunicare, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
servicii de prelegeri referitoare la competențe
în domeniul marketingului, organizarea de
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului, servicii educaționale asistate
pe calculator, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație și instruire, organizare de
concursuri în materie de educație, organizare
și coordonare de competiții (educație sau
divertisment), sisteme de joc (divertisment,
educație), publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, organizare de
expoziții educaționale, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, pregătire de cursuri
și examene în scop educațional, instruire în
dezvoltarea abilităților de angajare.
42. Actualizarea programelor de calculator,
întreținerea
programelor
de
calculator,
configurare de software de calculator, scriere de
software de calculator, proiectare de hardware
de calculator, scriere de programe de calculator,
cercetare privind programarea pe calculator,
dezvoltare de programe de calculator, design
grafic asistat de calculator, creare, actualizare și
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adaptare de programe de calculator, dezvoltare
de drivere și sisteme de operare pentru
calculator, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, editare de programe
de calculator, furnizarea de programe de
calculator cu inteligență artificială în rețele de
date, modificare de programe de calculator,
programare de animații pe calculator, servicii
de design grafic pentru calculator, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, servicii
de design privind publicarea de documente,
găzduire de conținut educațional multimedia,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
filigranare digitală (watermarking), actualizare
de pagini de internet, actualizare de software
pentru telefoane inteligente, găzduire de spațiu
de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse și servicii, programare
de software pentru publicitate online, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, găzduire de aplicații mobile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08949

15/12/2021
DANIEL - CONSTANTIN
CĂLUGĂR, SAT LUNA NR. 120,
JUD. CLUJ, COMUNA LUNA,
CLUJ, ROMANIA
CRISTIAN CÂRCU - BĂILĂ, STR.
TÂRGU NEAMȚ NR.19A, BL.TS30,
SC.1, ET.7, AP.46, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08950

(740)

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

15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., STR. QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
(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 pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.
───────

Alchaest CCB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adjuvanți, alții decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, produse chimice industriale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08951

15/12/2021
TALPOȘ MIRELA-RITA, STR.
ORȘOVA NR. 27, BLOC 108,
SCARA B, ET.3, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

nature4life
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.01.03;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7472 XGC), galben (Pantone 7413
XGC, Pantone 142 XGC), gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de
curte şi vânat, produse din carne, mezeluri,
organe de animale, organe de pasăre, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte
din carne, gelatină, conserve din carne, conserve
de peşte, salate cu peşte, înlocuitori de
carne pe bază de legume, fructe şi legume
conservate, congelate, coapte, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri, marmeladă,
magiun, murături, zacuscă, suc de tomate
pentru gătit, paste de tomate, bulion, porumb
dulce, procesat, suc de lămâie de uz culinar,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
trufe, conservate, sucuri vegetale pentru gătit,
salate vegetale, preparate pentru supă vegetală,

amestecuri de legume pentru supe, amestecuri
de legume pentru ciorbe, chipsuri din fructe,
chipsuri din legume, chipsuri de cartofi, fulgi
de cartofi, paste vegetale tartinabile, unt de
nucă de cocos, creme tartinabile vegetale, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, deserturi pe bază de lapte,
brânză cancoillotte, băuturi aromate pe bază
de lapte, brânză, unt, sana, chefir, lapte bătut,
iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână, frişcă,
frişcă vegetală, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, lapte de nucă de
cocos, lapte de soia, lapte de migdale, lapte
de arahide, uleiuri şi grăsimi comestibile, supe,
baze de supă, feluri de mâncăruri preparate
care conţin în principal carne, produse din soia,
înlocuitori de carne pe bază de soia, aperitive
congelate preambalate constand în principal din
fructe de mare, feluri de mâncăruri pe bază de
peşte şi/sau fructe de mare, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, icre de peşte, procesate, antreuri
pe bază de legume, feluri de mâncăruri gătite
constând în principal din legume, produse din
legume preparate, feluri de mâncăruri gătite pe
bază de carne, conserve de carne preparată
sau produse din carne cu legume, feluri de
mâncăruri în conservă, alimente gătite pe bază
de legume, alimente gătite pe bază de carne,
gustări pe bază de carne, paste tartinabile
vegetale, polen preparat pentru alimentaţie,
tahini, pastă tartinabilă de alune, pastă tartinabilă
de arahide, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
alune de pădure preparate, alune prăjite, alune
sărate preparate, amestecuri de fructe și nuci
preparate, ananas uscat, aperitive alimentare
pe bază de soia, arahide, arahide glazurate,
arahide glazurate cu miere, arahide la conservă,
arahide prăjite, arahide, preparate, aranjamente
de fructe procesate, bame uscate, batoane
alimentare pe bază de nuci, batoane nutritive
pe bază de soia, batoane organice pe bază
de nuci și semințe, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
batoane pe bază de nuci și semințe, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, felii din
pastă de soia, boabe de soia uscate, boabe
de soia, preparate, chipsuri din soia, caise
procesate, chips-uri, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de banane, chipsuri de legume, coji de
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fructe, curmale, curmale chinezești conservate,
curmale preparate, curmale uscate, fasole,
fasole uscată, flori uscate comestibile, fructe
aromatizate, fructe confiate, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe de avocado preparate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
de papaia preparate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de torreya, procesate, fistic preparat,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe glasate,
fructe glazurate, fructe kaki uscate (got-gam),
fructe lychee preparate, fructe uscate, fructe
tăiate, fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi,
fulgi de mere, fulgi de păducel, fulgi de fasoloe,
fulgi de piersică, fulgi uscați din alge nori
care se presară peste orez în apă fierbinte
(ochazuke-nori), germeni de fasole prelucrați,
ghimbir, conservat, ghimbir cristalizat, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe
confiate, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe, mixuri de legume
desidratate, legume liofilizate, legume uscate,
leguminoase uscate, linte, linte (uscată), linte
(legume) conservată, mango uscat, mazăre
uscată, miezuri de nucă, migdale măcinate,
migdale preparate, muguri de bambus uscați,
merișoare preparate, fructe de goji, preparate,
năut, preparat, năut, boabe, nucă de cocos
preparată, nucă de cocos rasă, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coajă preparate, nuci de caju(acaju)
preparate, nuci de caju (acaju) sărate, nuci
de betel prelucrate, nuci de cocos uscate,
nuci glasate, nuci glazurate, nuci macadamia
preparate, nuci pecan preparate, nuci preparate,
nuci uscate, polen preparat pentru alimentație,
porumb dulce (conservat), porumb dulce,
prelucrat, praf de fructe, pudre de fructe, fructe
uscate zdrobite, praf de nucă de cocos, produse
din fructe uscate, prune, prune uscate, prune
confiate, prune conservate, sâmburi de pin
caramelizați, semințe comestibile, semințe de
chia, semințe de chia alimentare preparate,
semințe de chia alimentare procesate, semințe
de dovleac preparate, semințe de floarea
soarelui comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de pin, preparate, semințe de
susan gătite, nefiind condimente sau arome,
semințe, preparate, semințe procesate de
floarea soarelui, semințe zdrobite, semințe
măcinate, pudră de roșcove, seminţe de dovleac
procesate, semințe de mac procesate, semințe
de in procesate, semințe de susan procesate,

susan decorticat, semințe de cânepă prelucrate,
mixuri de semințe, smochine uscate, smochine
preparate, stafide, sultanine, trufe conservate,
trufe uscate (ciuperci comestibile), tărâțe de
psyllium.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente pe bază de ovăz pentru
consum uman, alimente preparate din cereale,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din porumb, alune trase în ciocolată, fructe
trase in ciocolată, amestec de făină pentru
alimente, amestecuri alimentare constând în
fulgi de cereale și fructe uscate, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de uz
alimentar, anason în formă de stea, anason
(semințe), arpacaș pentru alimentație umană,
arpagic uscat, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane cu musli, batoane de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de cereale și batoane energizante,
batoane de ovăz, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de grâu, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
boabe de fasole glasate cu zahăr (ama-natto),
boabe de grâu integral conservate, boabe de
grâu integral gătite dinainte, boabe de grâu
integral gătite, boabe de grâu integral uscate,
boabe de porumb prăjite, boabe de secară
integrală măcinate, bucăți uscate de gluten de
grâu (fu, negătit), bulgur, făină de cartofi, de
uz alimentar, cereale, cereale gata preparate,
cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin un amestec de fructe
și fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun cu aromă de miere,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, cereale
pentru micul dejun, cereale preparate pentru
consum uman, cereale procesate, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri
taco, chipsuri tortilla, chutneys (condimente),
curcumă de uz alimentar, curcumă pentru
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utilizare drept condiment, curry (condiment),
curry (condimente), cuș-cuș (griș), cușcuș,
deserturi cu musli, dextroză, extras de malț
pentru alimentație, extracte de drojdie pentru
consum uman, făină, făină comestibilă, făină de
aluat, făină de aluat de china, făină de cartofi,
făină de amidon din grâu, făină de cereale,
făină de cereale prăjită, făină de copt, făină de
fasole mung, făină de grâu, făină de grâu de
uz alimentar, făină de grâu necernută, făină de
hrișcă (pentru alimente), făină de linte, făină de
mei, făină de migdale, făină de năut, făină de
nuci, făină de orez, făină de orez glutinos, făină
de orz (pentru alimente), făină de ovăz, făină
de ovăz instant, făină de ovăz pentru consum
uman, făină de porumb de uz alimentar, făină
de secară, făină de semințe de lacrima-lui-iov,
făină de soia pentru mâncare, făină de tapioca,
făină de nucă de cocos, făină de alune prăjite,
făină din amidon de orez, făină din semințe
de coix pentru alimente, făină din semințe de
leguminoase, de uz alimentar, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină gata pentru
copt, făină îmbogățită, făină de fasole, fructoză,
fructoză de uz alimentar, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
orez natural, fulgi de ovăz, fulgi de orz, fulgi
de porumb, fulgi de secară, germeni de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, germeni
de grâu (alții decât cei cu rol de supliment
dietetic), ghimbir (condimente pudră), ghimbir
conservat ca mirodenie, ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, gluten din grâu uscat, gluten
preparat ca produs alimentar, grâu măcinat,
grâu mălțuit, grâu mărunțit, grâu prelucrat, griș,
griș de porumb, griș procesat, gumă de guar
pentru scopuri culinare, hamei prelucrat, hrișcă,
procesată, hrișcă prăjită, îndulcitori naturali,
maia, mălai, malț pentru alimentație, maltoză,
müsli, miso, pastă din fasole de soia, musli
constând predominant din cereale, făină de
muștar, nuci macadamia trase în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
oligozaharide de uz culinar, nucșoară, orez,
orez artificial (negătit), orez condimentat, orez
decorticat, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), orez expandat,
orez fermentat cu malț (koji), orez glutinos,
orez instant, orez integral, orez măcinat pentru
consum uman, orez prăjit, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
orez preparat, orez preparat învelit în alge
marine, orez sălbatic (preparat), orez, tapiocă,
orez vermicelli, orz decojit (decorticat), orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, făină de
orz, orz măcinat, orz perlat (pregătit), orz prăjit și

malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
orz preparat pentru consum uman, alimente pe
bază de ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz concasat,
ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de ovăz,
ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman, ovăz
prelucrat, ovăz procesat pentru alimente de
consum uman, ovăz și grâu presat, pesmet,
pesmet din pâine, porridge, porumb caramelizat,
porumb fript, porumb măcinat, porumb prăjit,
porumb prelucrat, porumb procesat pentru
consum uman, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, preparat din cereale (făină
alimentară), preparate alimentare pe bază de
cereale, preparat din nucă de cocos pentru
consum uman, preparate alimentare pe bază de
malț, preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin tărâțe,
preparate din muștar pentru alimente, preparate
din tărâțe pentru consum uman, preparate
pe bază de cereale, cacao pudră, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse alimentare fabricate din orez,
produse din cereale sub formă de batoane,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
amidon de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
porumb, produse pentru gustări preparate din
pesmet, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse snacks preparate pe
bază de porumb, propolis de uz alimentar, pudră
de cereale, pudră de ciocolată, pudră de curry
(condimente), pudră de glucoză pentru alimente,
pudră de muștar pentru alimente, pudră de
perilla pentru alimente, quinoa prelucrată,
semințe de anason destinate utilizării ca
mirodenie, seitan (gluten de grâu uscat), semințe
de cânepă prelucrate (condimente), semințe
de cereale procesate, semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
chimion uscate, semințe de dovleac prelucrate
(condimente), semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de pin trase în zahăr, semințe
de susan (condimente), semințe de susan prăjite
și măcinate destinate utilizării ca mirodenie,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
semințe uscate de coriandru pentru utilizare
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drept condiment, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacks-uri crocante, snacksuri din
grâu extrudat, șofran (mirodenii), șofran utilizat
ca mirodenie, făină de soia, sorg prelucrat,
tapioca, făină de tapioca de uz alimentar,
terci de dovleac (hobak-juk), terci alimentar
pe bază de lapte, tărâțe de cereale, tărâțe
de ovăz, terci de fasole mung, terci de
orez, terci de ovăz, terci din făină de orez,
terci instant, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, turmeric, bicarbonat de sodiu
alimentar, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de cofetărie, pâine, griş, covrigei, covrigi, sticksuri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse de
patiserie şi produse de cofetărie, deserturi,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă, amestecuri
pentru prepararea prăjiturilor, praf pentru
prepararea prăjiturilor, brioşe, foietaje, plăcintă,
ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri), dulciuri
(bomboane), marţipan, drajeuri conținând alune,
drajeuri conţinând stafide, drajeuri conţinând
migdale, drajeuri conţinând arahide, fructe
trase în ciocolată (bomboane), batoane dulci,
pastă de susan, turte de orez, caramele
(bomboane), floricele de porumb, floricele
de porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde, jeleuri din fructe (dulciuri), praline,
popcorn, migdale cu zahăr, gustări din porumb,
drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
batoane din seminţe (produse de cofetărie),
turtă dulce, vafe, napolitane, biscuiţi, cozonac,
creme tartinabile (pe bază de ciocolată),
îngheţată și produse din îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, halva, nuga, rulade,
miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri pentru cafea, glazuri dulci, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, drojdie, prafuri de copt, agenţi de
dospire, sare, condimente, ierburi conservate,
produse de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri
şi alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, feluri de mâncare bazate pe
paste.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08953

(740)

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

15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., STR. QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL
(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 pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08955

(210)
(151)
(732)

M 2021 08957

(740)

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

(740)

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

15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

15/12/2021
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL

CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL
(531)

Clasificare Viena:
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
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

(531)

Clasificare Viena:
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 pentru
fumători, filtre pentru țigarete, cutii pentru tutun,
cutii pentru țigarete, tabachere, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat țigarete, brichete
pentru fumători, chibrituri.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 08958

(740)

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

pentru epilare și bărbierit, produse pentru
toaletă, săpunuri și geluri, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, aparat pentru parfumarea aerului,
articole pentru curățarea dentară (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.

15/12/2021
NATURE COLOURS SRL, PIAȚA
ALBA IULIA, NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(540)

AIMEE BOUTIQUE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, 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, creme antirid, creme
anti-îmbătrânire, ser anti-îmbătrânire, produse
hidratante anti-îmbătrânire, preparate antiîmbătrânire pentru îngrijirea pielii, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, măști cu gel pentru
ochi, emolienți pentru ten, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice).
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 terților a cosmeticelor,
articolelor de parfumerie și odorizantelor,
deodorante și antiperspirante, farduri, odorizante
de casă, preparate pentru baie, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru curățare și odorizante, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate pentru spălare,
preparate și tratamente pentru păr, produse

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08961

15/12/2021
LIVIU-ION UNGUREANU, SAT
MĂGURENI NR 705, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA MĂGURENI,
ROMANIA

Via Muntenia
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri culturale, coordonare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
furnizare de activități culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații pentru petrecerea timpului liber și recreere,
organizare de activități recreative, informare în
legătură cu activități culturale, organizare de
activități de recreere în grup, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de festivaluri, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de tururi ghidate,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare și coordonare
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de activități culturale, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, pregătirea de texte pentru
publicare, servicii culturale, servicii de agrement,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de informare despre activități recreative,
servicii de informare referitoare la recreere,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii jurnalistice, servicii
recreative legate de drumeții și camping.

înghețată, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie congelate,
specialități de patiserie, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), vafe, gofre.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08964

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 08963

15/12/2021
MANUELA PATRICIA BREZEANU,
STR. ANASTASIE PANU NR. 19,
BL. GHICA VODĂ 2A, ET.9, AP.31,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700020, IAȘI,
ROMANIA

15/12/2021
DOBROGEA GRUP S.A.,
STR. CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DOLOFAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, respcetiv: miere,
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
produse tartinabile dulci (miere), gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluaturi împletite
prăjite, cozonac pandoro, cozonaci, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi pe
bază de ciocolată, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, înghețate și dulciuri,
iepurași de ciocolată, panettone (cozonac
italian), pâine, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie înghețate care conțin

Matina Dimineți
pline de savoare!
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.11; 26.11.01; 26.11.12
(591) Culori revendicate:roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse dietetice şi produse alimente pentru
copii şi sugari.
30. Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de panificaţie,
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produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
produse zaharoase, premixuri şi concentrate de
panificaţie.
35. Servicii de comerț cu produse alimentare,
servicii de agenție de import-export, publicitate,
afaceri publicitare, afaceri comerciale, servicii
oferite de o reţea de magazine alimentare şi
desfacere de produse alimentare.
───────

30. Făină, amestecuri de făină şi preparate

făcute din cereale, pâine, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
produse zaharoase, premixuri şi concentrate de
panificaţie.
35. Servicii de comerț cu produse alimentare,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
afaceri publicitare, afaceri, servicii oferite de o
reţea de magazine alimentare şi desfacere de
produse alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08965

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR. 10,
BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTOR
4 , BUCURESTI, ROMANIA

15/12/2021
DOBROGEA GRUP SA, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08968

(740)

RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

15/12/2021
YANIDA COM SRL, BD.
ECATERINA TEODOROIU, NR.
214, JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210107, GORJ, ROMANIA

(540)

(540)

DEPOZITUL MAX
YANIDA COM
(511)

DOBROGEA. Bun,
dintotdeauna. Matina
Dimineți pline de savoare!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.12;
05.07.02
(591) Culori revendicate:rosu, albastru , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse dietetice şi produse alimente pentru
copii şi sugari.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
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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 vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție.
42. Servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, consultanță privind
alegerea
materialelor
pentru
tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), servicii de
amenajări pentru magazine, amenajări interioare
pentru clădiri, proiectare piese de mobilier,
efectuarea de planuri pentru construcții,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, servicii de consultanță în materie de
design interior, servicii de design interior și
exterior, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare, servicii de design mobilier,
amenajări interioare comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08969

(740)

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

15/12/2021
UDREA SILVIU-GABRIEL, ALE.
DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ARBITER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 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
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 realitate augmentată destinat
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utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea reală.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, a produselor
de incaltaminte si imbracaminte destinate
oamenilor si animalelor, a produselor de
papetarie, tipografie si a materialelor scrise
pe suport de hartie (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de 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 consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații

comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, informații despre metode de
vânzare, informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prezentarea produselor prin
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toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08970

(740)

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

16/12/2021
GLAMOUR DESIGN PROIECT
SRL, STR.EROU IANCU NICOLAE,
NR.69-71, CAM.5, ETAJ 2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DISENO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare pentru alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
sanitare, instalații sanitare electrice, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare de baie,
robinete pentru instalații sanitare, aparate
și instalații sanitare, valve (accesorii pentru
instalații sanitare), pisoare (componente ale
instalațiilor sanitare), accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)

folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, dușuri (instalații de baie),
duze pentru instalații de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, jeturi pentru cadă de baie, duze pentru
căzi de baie, garnituri de căzi de baie, garnituri
pentru căzi de baie, instalații de baie cu duș,
generatoare de microbule pentru baie, robinete
simple pentru chiuvete de baie, metal paravane
de baie pentru dușuri, armături de baie pentru
controlul apei, aparate electrice pentru baie
de picioare, robineți pentru baie, montați în
perete, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații de baie pentru alimentarea cu
apă, țevi de scurgere pentru căzi de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete
de baie, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, aparate electrice de purificare a apei de
baie de uz menajer, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
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capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare

(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete monocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru
uz sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile,
dușuri manuale, stropitoare pentru duș, capete
de duș, aparate de duș, căzi de duș, căzi pentru
duș, cabine de duș, unități de duș, platforme
de duș, supape pentru duș, instalații de duș,
panouri de duș, căzi cu duș, dușuri de tavan,
toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
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pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de
reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați (nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie, gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, plăci ceramice, mase ceramice
refractare, plăci ceramice neglazurate, plăci
ceramice smălțuite, dale din ceramică, țigle
ceramice smălțuite, plăcuțe ceramice pentru
podele, plăci ceramice pentru podea, lucrări
refractare din ceramică, plăci ceramice pentru
perete, ghips folosit în ceramică, țigle ceramice
pentru acoperiș, pavaje și placări ceramice,
articole din ceramică pentru construcții, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
pentru pereți interiori, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, tuburi din ceramică și
ciment, plăci ceramice smălțuite pentru perete,
conducte de scurgere, din material ceramic,
cărămizi ceramice folosite în cuptoare refractare,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăci
de mozaic, mozaicuri pentru construcții, plăci de
mozaic pentru podele, plăci de mozaic pentru
pereți, plăci artistice de mozaic realizate din
marmură, mozaicuri din sticlă destinate utilizării
în construcția de clădiri.
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare

(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
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șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu

rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
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perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de accesoriilor de baie, placilor ceramice,
piatra naturala, mozaic, parchet, covoare,
obiecte sanitare, mobilier de baie, cazi,
cabine si cuve de dus, baterii, radiatoare,
tapet, piese de mobilier, mobilier, accesorii
de mobilier, piese de mobilier, decoratiuni
interioare si de exterior, materiale textile, tesaturi,
materiale de constructii, materiale de asamblat
mobilier (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, 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, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,

realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
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de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
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,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, 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 expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,

servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale., servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
amenajare și decorare de vitrine, servicii de
amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
servicii de amenajare de vitrine pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
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.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
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grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, 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,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, consultanţă în materie de
design, servicii de analiză a designului de
produs, servicii de evaluare a designului de
produs, furnizare de informaţii despre servicii
de design vestimentar, servicii de design
arhitectural pentru expoziţii., elaborare de planuri
(construcții), estimarea devizelor în construcții,
realizarea de planuri (construcții), cercetare în
domeniul construcțiilor, efectuarea de planuri
pentru construcții, controlul calității materialelor
de construcții, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
elaborare de planuri în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, cercetare tehnologică
pentru industria construcțiilor de clădiri, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectare de planuri
de construcții pentru spații de recreere

(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de design privind
interioarele magazinelor, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
servicii de design textil pentru amenajări
interioare
de
autovehicule,
arhitectură,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul
proiectelor
arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, cercetare în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, servicii de
arhitectură de interior, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de planuri arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii profesionale privind designul arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru
software de calculator, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, design
vizual, design grafic, design industrial, design
pentru restaurante, design de modele, design
pentru magazine, proiectare (design) de cluburi,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de puburi,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de restaurante, design de mobilier,
design de ambalaje, consultanță privind designul
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ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design mobilier, proiectare (design) de birouri,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design comercial, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de design pentru
restaurante, consultanță în materie de design,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, design grafic asistat
de calculator, design de clădiri de birouri,
design de ambalaje pentru terți, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior pentru magazine, analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de design de dulapuri, design grafic
de logouri publicitare, servicii pentru designul
de clădiri industriale, întocmire de rapoarte
despre design industrial, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
științifice și design privind acest domeniu, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de consultanță în materie
de design de acvarii, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial, servicii
de design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii pentru proiectare (design) de unități
de restaurație, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas),
design, creare, găzduire și întreținere de siteuri web pentru terți, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08972

16/12/2021
YANIDA COM SRL, BD.
ECATERINA TEODOROIU, NR.
214, JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210107, GORJ, ROMANIA

RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

DEPOZITUL MAX
YANIDA COM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:rosu (Hex #A01E20),
albastru (Hex #034E92), gri (Hex
#828385), (Hex #DEDFE1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
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de gestionare a vânzărilor, 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 vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție.
42. Servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, consultanță privind
alegerea
materialelor
pentru
tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), servicii de
amenajări pentru magazine, amenajări interioare
pentru clădiri, amenajări interioare comerciale,
servicii de design mobilier, proiectare piese de
mobilier, construcții (efectuarea de planuri pentru
-), consultanță profesională privind amenajarea
de interior, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design interior și
exterior, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08973

(740)

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

16/12/2021
SC ALPASO INVEST SRL, STR.
TRAIAN NR.67, JUDETUL GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

KOSMOS KIDS
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.01;
02.01.15; 18.05.10
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
verde, albastru, portocaliu, galben, alb,
gri , maro , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, echipamente
pentru sport și exerciții fizice, accesorii de
mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
de jucărie, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeromodele, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de
jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice, aparate de
exerciții de jucărie, aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), aparate de joacă
folosite în creșele de copii, aparate de joacă
pentru interior pentru copii, aparate de uz
menajer de jucărie, aparate de zbor de jucărie,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, arme pentru paintball acționate
pneumatic, armonice de jucărie, armură de
jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
articole de îmbrăcăminte pentru ursuleți de
pluș, articole de înot pentru menținerea corpului
la suprafața apei, pentru uz recreativ, articole
pentru a face farse (articole pentru petreceri),
avioane cu catapultă (jucării), avioane de jucărie,
avioane de jucărie cu radiocomandă, avioane
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de jucărie cu telecomandă, avioane din hârtie,
avioane din spumă care se lansează cu mâna
sub formă de jucării, baghete magice de jucărie,
baloane de săpun (jucării), baloane pentru
jocuri, bani de jucărie, bazine de înot (articole
de joacă sau de sport), benzi ale meselor
de biliard, bețe pogo, bețe de shuffleboard,
bețe fosforescente de jucărie, biberoane pentru
păpuși, biciclete de jucărie, bijuterii de jucărie,
bâte pentru jocuri cu mingea, bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, blocuri
de asamblare (jucării), blocuri de construcție
(jucării), blocuri de construcție de jucărie din
lemn, bowling (jocuri), broșe de jucărie, brățări
tip băț luminiscent pentru petreceri, cadouri
surpriză pentru invitați la petreceri, cadre de
cățărat (articole pentru joacă), calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, căluți-balansoar, capse pentru
pistoale (jucării), capse pentru pistoale de jucărie
(percutante), capsule de joc, case de jucărie
modulare, case de marcat pentru supermarket,
de jucărie, căluți care se balansează pe cadre
metalice, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, cărți de joc
destinate utilizării la numerele de iluzionism,
cărți de tarot (cărți de joc), ceasornice și
ceasuri de jucărie, ceasuri de jucărie, chitare
de jucărie, coarde de sărit, colaci de înot
pentru agrement, colaci pentru scăldat și înot,
căsuțe de jucărie, căsuțe de jucărie pentru
copii, căsuțe pentru păpuși, căsuțe în miniatură,
căști pentru păpuși, cosmetice de jucărie (imitații
care nu se folosesc pentru machiaj), costume
de carnaval pentru copii, covoare de joacă
puzzle (jucării), covorașe de adulmecat ca
jucării pentru câini, covorașe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), covorașe de
joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), cozi de zmeu, crosă de hochei irlandez
pentru bărbați, cuburi de construcții care pot fi
îmbinate (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, cuști pentru insecte de jucărie,
cutii pentru figurinele eroilor de acțiune, cutii
pentru vehicule de jucărie, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
dinți de vampir de jucărie, discuri de aruncat
(jocuri cu inele), discuri de jucat shuffleboard,
discuri pentru zăpadă (discuri premergătoare
săniilor), discuri rotative cu sfoară care se
rebobinează și readuce discul la persoana care
l-a aruncat, discuri zburătoare (jucării), dispoziții
de machete de trenuri, distribuitoare de gumă
de jucărie, distribuitoare de lame de gumă, de
jucărie, distribuitoare mecanice de bomboane
(de jucărie), drone (jucării), echipament de

camping de jucărie, echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
de plutire pentru înot, elemente de construcții
(jucării), elicoptere de jucărie radiocomandate,
farse (articole de joacă), figurine de acțiune
(jucării sau articole de joacă), figurine de jucărie,
figurine de jucărie care pot lua diferite forme,
figurine de jucărie cu levitație magnetică, figurine
de jucărie cu poziție adaptabilă, figurine de
jucărie de colecție, figurine de jucărie modelate
din plastic, fileuri pentru jocuri cu mingea, fise
din plastic pentru jetoanele de bingo, flori de
jucărie, fluiere de jucărie, funiculare de jucărie,
garaje de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, goarne
de jucărie, goarne de petrecere, găletușe și
lopățele de jucărie, gonflabile pentru piscină,
găleți (articole de joacă), găleți (articole de joacă)
din materiale plastice, imitații de oase ca jucării
pentru câini, imitații de preparate de toaletă sub
formă de jucării, instrumente muzicale de jucărie,
baloane de joc, mingi de joc, jocuri, jocuri cu
bile, jocuri cu cercuri, îmbrăcăminte de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, încălțăminte pentru
păpuși, jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de
aruncat inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri
de interior cu jetoane, jocuri de petrecere, jocuri
de societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri
de tras la țintă, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri gonflabile pentru piscine de
înot, jocuri mecanice, jucării acționate mecanic,
jucării acționate prin manetă, jucării acționate
prin învârtirea unei cheițe, jucării adaptate
pentru activități educative, jucării antistres, jucării
artizanale vândute sub formă de kit, jucării care
fac zgomot, jucării care imită obiecte folosite
de adulți în activitățile cotidiene, jucării care se
mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării
care se suprapun, jucării-balansoar, jucării cu
baterii, jucării cu cheiță, jucării cu cheiță (din
metal), jucării cu cheiță (din plastic), jucării cu
pușculițe, jucării cu radiocomandă, jucării cu
resorturi, jucării cu roți, jucării cu roți acționate
prin pedale, jucării cu telecomandă, jucăriicentru de activități pentru copii, jucării de baie,
jucării de bambus, jucării de construcții din
mai multe părți, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de nisip, jucării
de mestecat pentru papagali, jucării de împins,
jucării de tipul 'pasăre în echilibru', jucării de tras,
jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării din
metal, jucării din plastic, jucării din plastic pentru
baie, jucării din pluș inteligente, jucării din pluș,
sub formă de elani, jucării din pânză, jucării din
țesături, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
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jucării flexibile, jucării flexibile (care pot fi strânse
în mână), jucării flexibile care produc sunete
prin strângere, jucării gonflabile, jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, jucării
gonflabile de baie, jucării gonflabile de călărit,
jucării gonflabile din cauciuc subțire, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile sub
formă de bărci, jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării pentru apă, jucării pentru
bebeluși, jucării pentru boxat, jucării pentru
câini, jucării pentru cărucioare de copii, jucării
pentru groapa cu nisip, jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru pisici, jucării pentru
păsări, jucării pentru traducerea sentimentelor
animalelor de companie, jucării prezentate întrun calendar de advent, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, jucării robot care se
transformă, jucării sub formă de imitații de
alimente, jucării vorbitoare, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării zornăitoare, kituri (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), kituri de
machete (lucru manual), kituri pentru machete
de jucărie, lansatoare de mingi pentru animale
de companie, lanterne de jucărie (nefuncționale),
leagăne, leagăne pentru bebeluși, machete de
elicopter, machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini, machete de mașini
(articole de joacă), machete de mașini (jucării
sau jocuri), machete de mașini (jucării), machete
de mașini cu radio comandă, machete de mașini
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete de motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic sub
formă de jucării, machete de vehicule, machete
de vehicule de jucărie, machete la scară care
imită vegetația, machete sub formă de jucării,
machete sub formă de jucării pentru terenuri de
fotbal, machete în miniatură de mașini (jucării
sau articole de joacă), magazine de jucărie,
magnetofoane cu casete, de jucărie, mâncare de
jucărie, mânere pentru zmeie, mănuși fantezie
de jucărie, mașini de jucărie cu acționare
electronică, mașini de jucărie cu pedale, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașini de
tricotat de jucărie, mașinuțe cu acționare
electronică, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), michiduță-n cutiuță, microfoane de
jucărie, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști din hârtie, mingi de fotbal de dimensiuni
reduse, mingi de joacă, mingi de joc, mingi de
jonglerie, mingi de plajă, mingi de tetherball,

mingi din cauciuc, mingi pentru jocuri, mobilier de
jucărie, mobilă pentru căsuțe de păpuși, modele
de aeronave la scară redusă, modele folosite
în jocuri de război, modele la scară redusă de
vehicule (articole de joacă), mori de vânt de
jucărie, moriști de vânt, nuchuku de jucărie,
ochelari de jucărie care deformează viziunea,
pachinko, palme de aplaudat (jucării sonore),
pălării de jucărie, păpuși, păpuși articulate cu
bilă (bjd), păpuși care se bagă pe degete,
păpuși de pluș, păpuși din hârtie, păpuși din
material textil, păpuși din porțelan, păpuși făcute
din cârpe, păpuși kokeshi, păpuși matrioșka
(păpuși rusești din lemn, goale pe interior, în
care sunt introduse alte păpuși de la mare la
mic), păpuși îmbrăcate în mod tradițional, păpuși
în poziție șezând (păpuși osuwari), păpuși în
stil european, perne umplute (jucării), personaje
de jucărie din cauciuc, personaje de jucărie din
plastic, personaje de jucărie fantastice, păpuși
occidentale îmbrăcate tradițional, păpuși pentru
ventriloci, păpuși sakura, păpuși tradiționale
japoneze, păpuși umplute cu nisip sau bobițe,
păpuși vorbitoare, păsări de jucărie, piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, piese
de zmeu, piscine gonflabile de înot (articole
de joacă), piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, piste pentru machete de vehicule,
piste pentru mașini de jucărie, pistoale cu aer
comprimat (jucării), pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu capse, de jucărie, pistoale de
apă, planoare (machete), planoare de jucărie,
plante de jucărie, planșe flotante folosite în
scop recreațional, planșe flotante în scopuri
recreative, plase de fluturi (de jucărie), plase de
insecte de jucărie, plase pentru jocuri sportive cu
minge, plastilină, plastilină de jucărie, plastilină
fosforescenta, pomi de crăciun de jucărie,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, pompe adaptate special pentru
utilizarea cu mingi de jocuri, popice de jonglerie,
portarme de jucărie, premergătoare de jucărie,
proiectoare de jucărie, puzzle-uri, pușculițe de
jucărie, puști cu aerosoli (jucării), puști de
jucărie, puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie,
replici în miniatură de echipamente de fotbal,
rezemătoare pentru tacuri de biliard, ringuri de
wrestling de joacă, roabe de jucărie, roboți de
jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți
de jucărie inteligenți, roți pentru hamsteri, roți
pentru vehicule de jucărie, scrâncioburi (articole
de joacă), scaune de leagăn pentru bebeluși,
servicii de ceai de jucărie, săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie,
sănii (articole de joacă), sănii (echipament
recreativ), sănii pentru coborâri pe pantă pentru
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amuzament, sănii pentru zăpadă (articole de
joacă), săniuțe (articole de joacă), seturi de
chimie de jucărie, seturi de componente pentru
curse, de jucărie, seturi de cusut de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie, seturi de
joacă pentru figurine de acțiune, seturi de
joacă pentru figurinele de acțiune, seturi de
jucărie pentru grădinărit, seturi de jucării, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, seturi de
machete de avioane, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de păpuși, seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren, seturi de tren (articole de joacă),
seturi de unelte de jucărie, seturi de țintare,
seturi pentru magicieni (articole pentru joacă),
structuri de joacă pentru copii, stâlpi de poartă
de dimensiuni reduse pentru sporturi, submarine
de jucărie cu telecomandă, table pentru jocul
de cărți cribbage, telecomenzi pentru jucării,
telefoane de jucărie, telescoape de jucărie,
tăblițe magice cu butoane (pentru desenat), ținte,
ținte electronice pentru jocuri, ținte electronice
pentru jocuri și sporturi, tobogane, tobogane
(articole de joacă), tobogane acvatice, tobogane
cu apă (echipamente recreativ), tobogane de
apă, tobogane pentru cățărat (aparate de joacă
pentru copii), tocuri pentru pistol de jucărie,
trambuline, triciclete (articole de joacă), triciclete
pentru copii mici (jucării), trompete de hârtie,
truse de jucărie pentru prelevarea amprentelor,
truse de modelare, tuneluri de jucărie, unelte
de jucărie, unelte manuale de jucărie, unghii
artificiale de jucărie, ursuleți de jucărie umpluți,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule cu
patru roți pentru copii (jucării), vârtelnițe pentru
zmeie, vehicule de jucărie cu telecomandă,
vehicule de jucărie electronice, vehicule de
jucărie electronice inteligente, vehicule de
jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de transport pentru copii (articole
de joacă), vehicule robot de jucărie care se
transformă, vehicule în miniatură turnate, viziere
pentru căști de jucărie, xilofoane de jucărie,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, yoyo,
zmeie, zmeie ca jucării, zornăitoare pentru
bebeluși care conțin inele de dentiție, aparate
pentru cățărat (echipamente pentru terenuri de
joacă), arene portabile pentru ga-ga, atracții
în parcuri tematice de tip rides, balansoare

(echipamente pentru spații de joacă), balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), castele
gonflabile pentru copii, călușei, echipament de
locuri de joacă pentru copii, echipamente din
lemn pentru terenuri de joacă, echipamente din
metal pentru terenuri de joacă, echipamente din
plastic pentru terenuri de joacă, roți de loterie,
structuri de cățărat pentru terenuri de joacă,
tobogane (echipamente pentru spații de joacă),
tururi în parcuri de distracție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08974

16/12/2021
RED DRINKS SRL, STR. ION
ANDREESCU NR. 34, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

NIKKI EVENTS
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
furnizarea
de
instruire,
41. Educatie,
divertisment, activitati sporturi si culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08975

16/12/2021
BECIUL DOMNESC GRUP
S.A., STR. AVANTULUI NR. 12,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
620075, VRANCEA, ROMANIA

S Simţuri
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Vinuri dezalcoolizate total sau partial,
siropuri sau sucuri de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
39. Transport,
ambalare,
imbuteliere,
depozitare, livrarea produselor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08977

16/12/2021
NICOLETA TEMELIE, STR.
TURTURELELOR NR. 11B SCARA
B AP. 804 ET. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030829, ROMANIA

Harta Stelelor
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, postere
din hârtie, postere montate, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,

reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice, șasiu pentru tablouri,
paspartuuri pentru tablouri, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, afișe publicitare, agende,
albume foto și albume pentru colecționari,
calendare, calendare tipărite, caricaturi, colaje,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, etichete adezive, etichete adezive
din hârtie, etichete din carton, etichete
din hârtie, etichete pentru cadouri, felicitări,
felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări
aniversare, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, felicitări pentru ocazii
speciale, fotografii, fotografii imprimate, fotografii
înrămate și neînrămate, hărți de perete ilustrate,
imprimări giclée, invitații, invitații tipărite, invitații
tipărite pe carton, invitații tipărite pe hârtie,
invitații (articole de papetărie), reproduceri
fotografice, reproduceri grafice, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri color, tăvi pentru
birou, tăvițe pentru corespondență, tăvi de birou
pentru documente, litografii (obiecte de artă),
aplicații din hârtie, cadre din hartie pentru rame
fotografice, carduri cu mostre de culori, hârtie
caligrafică, imprimeuri pe pânze, pânze pentru
pictură, afișe (suporturi pentru - din hârtie sau
carton), foi de hârtie (papetărie), cutii de carton
pentru atenții oferite invitaților, hârtie adezivă,
hârtie de imprimat, hârtie de sublimare termică,
hârtie de tipar (produse finite), hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), hârtie fină, hârtie pentru
imprimare cu laser, hârtie pentru imprimare
digitală, hârtie pentru reproducere, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, afișe tipărite
din hârtie, afișe publicitare, afișe din hârtie,
afișe, arte vizuale tipărite, bannere de afișaj
fabricate din carton, bannere de afișaj realizate
din hârtie, bannere din hârtie, broșuri, blocuri
de hârtie, blocuri de desen, broșuri tipărite, cărți
care conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, cărți de vizită, cărți poștale ilustrate,
cartonașe ilustrate, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cutii pentru hărți, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
papetărie, cutii special adaptate pentru păstrarea
cartonașelor de schimb din domeniul sportiv, cutii
pentru mezuzah, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni de petreceri din hârtie
metalică, etichete adezive din hârtie, etichete
adezive tipărite, etichete autocolante, embleme
imprimate, embleme din hârtie, etichete din
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carton, etichete tipărite din hârtie, felicitări
de crăciun, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări aniversare, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, felicitări muzicale, felicitări
pentru ocazii speciale, felicitări pentru ziua
de naștere, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, fluturași publicitari, fluturași
informativi, fișe cu informații, fișiere, foi tipărite
cu informații, folii transparente (papetărie), folii
pentru documente, folii adezive de transfer,
folii transparente din plastic, fotografii, formulare
tipărite parțial, fotografii imprimate, fotografii
ale jucătorilor pentru colecționari, fotografii
neînrămate și înrămate, fotografii semnate,
fotografii înrămate și neînrămate, fotografii
școlare, grafice tipărite, hărți de navigație
pentru utilizarea pe bărci cu vele, hărți de
perete ilustrate, hărți de traseu, hărți din
materiale plastice flexibile, hărți rutiere, imprimări
giclée, imprimeuri cu desene animate, invitații
la petreceri, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, invitații tipărite pe carton, invitații
tipărite pe hârtie, material promotional imprimat,
materiale imprimate, meniuri, meniuri tipărite,
minifelicitări, pagini de albume de fotografii,
pagini din albume (pentru fotografii, tăieturi din
ziare), partituri tipărite, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
panouri publicitare tipărite, din carton, picturi
artistice, planuri tipărite, postere din hârtie,
postere montate, pliante tipărite, plicuri, produse
de imprimerie, programe de procesare a datelor
în formă imprimată, programe tipărite, rame
pentru fotografii, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
grafice, scrisori (hârtie pentru -), semne de carte,
semne de carte din hârtie, semne de carte
din piele, semne de carte pentru documente
(stegulețe de marcare), seturi de birou, tăvițe
pentru corespondență, tăvi pentru birou, tăvi
de birou pentru documente, tipare tipărite
pentru croitorie, tipare pentru croitorie, tipare de
croitorie, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
triunghiuri pentru proiectare.
35. Marketing promoțional, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08978

16/12/2021
RAZVAN-PANDELE ALEXE, STR.
PIATRA MORII, NR 24, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IN ORICE CAZ, DE PARTEA TA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii oferite de avocaţi,
asistenţi juridici şi consilieri juridici personali,
persoanelor fizice, grupurilor de persoane,
organizaţiilor şi întreprinderilor, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, managementul
drepturilor de autor, servicii juridice in
domeniul migratiei, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, consultanţă în proprietate intelectuală,
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,
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servicii de monitorizare juridică, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea softwareului de calculator (servicii juridice), licenţiere
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
servicii privind litigiile, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică.

vântului, jambiere, maiouri pentru sport,
pantaloni de antrenament, pantaloni de treining
scurți, pantaloni de treining, pantaloni de
sport, pantaloni scurți pentru sport, sort
bărbătesc de baie, sorturi, șosete pentru sport,
treninguri(pentru sport), tricouri.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08979

16/12/2021
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GLADIATORII BUCUREŞTI , STR.
MAIOR ION CORAVU NR. 31, BL.
P3A, SC. A, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 08980

(740)

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

16/12/2021
SISSEL INTERNATIONAL GMBH,
RÖMERSTRASSE 30/2. STOCK,
BREGENZ, 6900, AUSTRIA

(540)

SPINEFITTER
(511)

GLADIATOR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 23.05.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru atletism, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, baie(slip bărbătesc), bandane, bluze,
bluze cu gluga, bluze de antrenament, bluze
de treining, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze si sorturi pentru sport, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți pentru atletism,
costume de baie pentru bărbați si femei,
costume de jogging (îmbrăcăminte), echipament
sportiv, geci, hanorace sport, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte cu protecția contra

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate de masaj, aparate de exercitii
pentru întinderea și întărirea mușchilor în scopuri
medicale și terapeutice.
28. Articole de gimnastica si de sport,
echipamente de gimnastică și sport.
41. Instruire în desfășurarea activităților
sportive, organizarea de cursuri de gimnastică.
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(210)
(151)
(732)

(540)

de masaj, scaune pentru coloana vertebrală
(aparate medicale).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate medicale, publicitate online.
44. Servicii de masaj, servicii de masaj la
picioare, masaj cu pietre calde, servicii de
furnizare de informații medicale, chiropractică,
furnizare de informații despre chiropraxie,
servicii medicale, asistență sanitară în legătură
cu chiropractica, consultanță privind îngrijirea
sănătății, servicii de acupunctură, servicii de
îngrijiri medicale, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii de tratament medical, servicii
de consiliere medicală, consultații medicale,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale și de sănătate,
saloane de frumusețe, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii.

M 2021 08982

16/12/2021
SMART HEALTH SOLUTIONS
SRL, STR. VICINA NR. 10, BL.
38, SC. 3, AP. 48, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051928, ROMANIA

JAD WELLNESS
(531)

───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.01
(591) Culori revendicate:roz deschis, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate pentru terapia prin acupresiune,
aparate de masaj pentru spate, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate electrice pentru
masaje estetice, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj (de uz medical),
aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
paturi de masaj de uz medical, scaune de
masaj, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj pentru gât, aparate
terapeutice cu dispozitive de masaj, pernuțe
de masaj termal, aparate pentru vibromasaj,
aparate folosite în termoterapie, perne electrice
pentru uz medical, aparate electrice pentru
terapie cu frecvențe joase, covorașe pentru
acupresiune, dispozitive medicale pentru terapia
prin moxibustie, aparate de termoterapie de
uz medical, aparate de hidroterapie de uz
medical, aparate pentru stimularea electrică a
mușchilor, aparate pentru stimularea terapeutică
a corpului, aparate pentru stimularea terapeutică
a mușchilor, aparate pentru tratamente cu
căldură, aparate cu infraroșii de uz medical,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate

(210)
(151)
(732)

M 2021 08983

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

16/12/2021
MINET CONF SRL, STR.
CATANESTILOR NR. 49A, JUDEȚ
VÂLCEA, RAMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

SOMNEXPERT
SUPRAPONDERAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Saltele, saltele de schimb, saltele cu
arcuri, saltele de pat, saltele din spumă,
saltele auto portabile, saltele din latex, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
de dormit, toppere matlasate pentru saltele,
protecții matlasate pentru saltele (toppere),
paturi, așternuturi, saltele și perne, saltele
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pentru copii, utilizate pentru dormit, perne, perne
umplute, perne decorative.
24. Țesături matlasate (huse de saltele), huse
pentru saltele, țesături matlasate (huse pentru
perne și saltele), strat de protecție pentru saltele
(altele decât cele pentru incontinență), huse de
protecție pentru saltele și piese de mobilier, huse
pentru saltea, așternuturi de pat (lenjerie), huse
(lenjerii) și pături pentru pat, lenjerie de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08984

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

16/12/2021
SPIDERLINKED SRL, STR.
HARMANULUI NR. 284, JUDEȚ
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

rentinsider
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#101D29), verde (HEX #20716A)
(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 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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, platforme de
software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud, aplicatii mobile, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea hotelurilor, administrarea
condominiilor, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, exploatarea întreprinderii (pentru terți),
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, management
hotelier pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
intermediere
publicitară,
managementul
activităților comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
managementul relației cu clienții, planificare
strategică în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de management
hotelier (pentru terți), servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
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marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
închiriere de automate de vânzare, închiriere
de mașini și aparate de birou, închiriere
de material publicitar, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de panouri publicitare digitale, închiriere de
panouri publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, analiza datelor
studiilor de piață, servicii de analiză a datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, analiză statistică în afaceri, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, cercetare și analiză de piață,
cercetare computerizată de piață, cercetare
de piață pentru publicitate, compilații statistice,
analize și rapoarte statistice, compilare de
date statistice, servicii de înregistrare de date
statistice, servicii de compilare de date statistice,
compilare de baze de date computerizate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, plasare de
reclame, pregătirea și distribuirea reclamelor,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. 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), 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,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închiriere de case, servicii financiare în domeniul
vânzării și cumpărării de valori mobiliare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare,
asigurări, servicii de evaluare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, colectarea
chiriilor, achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, furnizare de
locuințe permanente, gestionarea proprietăților
(imobiliare), organizare de închirieri de
apartamente, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți (cazare
permanentă), administrare de închiriere de
apartamente, închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, credite pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, administrare
de închiriere de apartamente, achiziții de terenuri
pentru închiriere, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
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comun), închiriere de apartamente, încheiere
de contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, leasing sau închiriere de clădiri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spații comerciale,
închiriere de săli de expoziție, închiriere de
mașini de numărat și sortat bani, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare,
investiții
imobiliare,
evaluări
imobiliare, agențiile imobiliare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare,
managementul
proprietăților
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizarea de recenzii
pentru apartamente si imobile de inchiriat,
consultanță imobiliară.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, reparații și întreținere de clădiri,
amenajare de terenuri (construcții), aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, zugrăvirea caselor,
vopsire și lăcuire, terasamente, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii

de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire și
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decorare de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
ameliorarea solului, construire de structuri
subterane, construcție de clădiri de apartamente,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de șantier,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente folosite la
construcția de clădiri, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere și
întreținere de platforme de lucru, închiriere de
unelte.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, 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 on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, 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, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,

servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, 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, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
închiriere de telefoane inteligente, închirierea
de timp de acces la un server de baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
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proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, întreținere de site-uri web, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
evaluarea proprietăților imobiliare, întocmire de
rapoarte privind planificarea imobiliară, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de analiză de date tehnice, proiectare de
baze de date computerizate.

(210)
(151)
(732)

M 2021 08989

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

16/12/2021
S.C. AERA AIR QUALITY GROUP
S.R.L., STR. VULCAN JUDETUL,
NR.31-35, BL.B3A, SC.1, ET.2,
AP.15, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08987

16/12/2021
SIMONA OPREA, STR.
CLUCERULUI, NR. 54, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

AERA AIR QUALITY GROUP
(531)

KOOA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie de ambalaj, ambalaj de carton,
ambalaje pentru cărți, ambalaj de cadouri din
hârtie, pungi de hârtie, pungi cu mânere.
17. Foi de viscoză, altele decât cele pentru
ambalaj.
22. Sfori pentru ambalaj.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).
35. Servicii de comert, online, cu ridicata,
magazin, cu amanuntul,
promovare servicii online, publicitate
42. Design de modele, servicii de design
vestimentar, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții și elemente din
metal respective: țevi, tuburi și furtunuri și
garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, adaptoare pentru țevi (metal), armături
metalice pentru conducte de aer comprimat,
ansambluri de supape metalice (altele decât
piesele de mașini), armături metalice pentru
conducte, armături metalice pentru conducte de
aer comprimat, balamale din metal pentru fixarea
țevilor, canale de conducte metalice (altele
decât cele electrice), canale metalice pentru
cabluri (altele decât electrice), canale metalice
pentru cabluri electrice, capace metalice pentru
canalele de scurgere, cleme din metal pentru
tuburi, cleme din metal, pentru furtunuri, cleme
metalice pentru cabluri sau tuburi, colectoare
metalice pentru canalizare, colectoare pentru
apa de ploaie (metal), coliere metalice de
îmbinare pentru țevi, conducte de canalizare din
metal, conducte de descărcare (metalice) pentru
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instalații de construcții, conducte de ventilare
(metalice), conducte de ventilare din metal
pentru clădiri, conducte din metal pentru instalații
de ventilare și climatizare, conducte metalice,
conducte metalice de refulare, conducte
metalice de scurgere, învelișuri metalice pentru
țevi, instalații metalice pentru conducte de
canalizare (altele decât cele electrice), garnituri
pentru țevi din metal (racorduri), garnituri
metalice pentru furtunuri, furtunuri metalice
pentru piscine, furtunuri metalice pentru lucrări
de instalație de apă și canal, extensii metalice
pentru țevi, dispozitive metalice de înfășurare,
nemecanice, pentru furtunuri, drenuri metalice
pentru construcția sistemelor de hidroizolare a
subsolurilor, distanțiere din metal pentru țevi,
cuplaje metalice pentru furtunuri de incendiu,
deversoare (canale de scurgere) din metal,
deversoare (canale) din metal, coturi metalice
pentru țevi, coturi metalice pentru țevi inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, cuplaje din
metale pentru tuburi, coturi de ieșire metalice,
conectori de îmbinări (de metal) pentru conducte,
conducte metalice pentru instalații de încălzire
centrală, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, conducte metalice pentru
apă, tambure metalice de furtunuri pentru
aer (nemecanizate), supape metalice pentru
controlarea fluxului gazelor în conducte, supape
metalice pentru reglarea debitului lichidelor în
conducte, sifoane de pardoseală din metal,
tuburi metalice de scurgere, supape metalice
de radiator (altele decât cele termostatice),
tuburi metalice de ramificație, rafturi (structuri)
metalice pentru țevi, racorduri pentru conducte
metalice, racorduri metalice pentru conducte,
racorduri metalice pentru țevi, racorduri rotative
din metal pentru conducte, racorduri metalice
folosite la țevi inclusiv cele din oțel aliat și
din titan, țevi metalice, țevi metalice cu bride,
țevi metalice, inclusiv cele din aliaj de oțel și
titan, țevi rabatabile din metal, țevi subterane
de scurgere, din metal, țevi și tuburi metalice,
țevi din oțel inoxidabil, țevi din metal pentru
ascunderea conductelor de apă, țevi din metal
pentru adăpostirea conductelor de ventilație, țevi
de ramificație metalice, inclusiv cele din aliaje
de oțel și titan, țevi de irigare din metal, țevi de
foraj din metal, țevi de fontă, țevi confecționate
din metal pentru cuplarea conductelor de
lichide, tuburi din metal pentru gaze, manșoane
metalice pentru țevi, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea canalelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
canalelor de lichide, țevi confecționate din metal
pentru cuplarea conductelor de gaze, tuburi
din aliaje de cupru, tuburi din aliaje de nichel,

tuburi de ramificare din metal pentru conducte,
tuburi de cupru (altele decât piese pentru
mașini), tambure metalice pentru înfășurarea
manuală a furtunurilor de grădină, tuburi metalice
pentru uz industrial, valve din metal acționate
manual, valve metalice (altele decât părți de
mașini), valve metalice pentru conducte de apă,
valve metalice pentru conducte de scurgere,
tuburi flexibile din metal, conducte metalice
pentru instalații de climatizare, conducte
metalice pentru instalații de ventilare și
climatizare, tubulaturi metalice, cupole metalice,
canaturi metalice, bare metalice, conectoare
metalice, structuri metalice, opritoare metalice,
corniere metalice, borduri metalice, parapete
metalice, grile metalice, carabine metalice,
extrudări metalice, monturi metalice, profiluri
metalice, casete metalice, mulaje metalice,
distanțiere metalice, tuburi metalice, cadre
metalice, jgheaburi metalice, tije metalice, plăci
metalice, intrări metalice, panouri metalice,
acoperiri metalice, grilaje metalice, spaliere
metalice, borne metalice, bobine metalice,
pardoseli metalice, armături metalice, grinzi
metalice, garnituri (metalice), suporturi metalice,
construcții metalice, ajutaje metalice, inele
metalice, cofraje metalice, coșuri metalice,
șuruburi metalice, crampoane metalice, fire
metalice, intradosuri (metalice), pavaje metalice,
cuve metalice, legături metalice, grătare
metalice, tije metalice filetate, cadre (structuri)
metalice, construcții metalice transportabile,
construcții metalice deplasabile, construcții
mobile metalice, grilaje metalice extensibile,
module metalice transportabile, dopuri (cepuri)
metalice, secțiuni profile metalice, piese metalice
ștanțate, profile metalice (semifabricate).
11. Aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, aparate cu ioni accelerați (pentru
tratarea aerului), pistoale de ionizare pentru
tratarea aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului, perii de ionizare pentru
tratarea aerului, instalații de climatizare,
instalații de climatizare, aparate de climatizare,
ventilatoare axiale de climatizare, instalații
de climatizare pentru vehicule, instalații de
climatizare a aerului, instalații de climatizare
pentru vehicule, filtre electrice pentru aparate
de climatizare, instalații de ventilare pentru
vehicule (climatizare), instalații de climatizare
a aerului pentru vehicule, radiatoare (de
uz industrial folosite pentru climatizare),
instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), sisteme hvac pentru
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vehicule (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare pentru instrumente
muzicale, umidificatoare care generează
anioni, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru terarii de reptile,
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, filtre de apă, filtre de ceai
(aparate), filtre pentru aparatură de alimentare
cu apă, filtre pentru conductele de apă, filtre
pentru aparate de iluminare, filtre pentru aparate
de iluminat, filtre pentru aparate de încălzit, filtre
de apă (aparate) folosite în scopuri agricole, filtre
de apă, de uz industrial, filtre de apă (instalații)
pentru agricultură, filtre pentru aparate de aer
condiționat, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, filtre folosite cu aparatele de ventilare,
filtre pentru dispozitive de alimentare cu apă,
filtre pentru aparatele de extragere a gazelor,
filtre pentru aparatele de extragere a fumului,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic, filtre
pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre magnetice ca părți de aparate de încălzire
centrală, filtre pentru utilizare cu aparatură și
dispozitive de iluminat, filtre de aer pentru
unitățile aparatelor de aer condiționat, filtre
de aer utilizate ca aparate de extracție a
prafului în procesele industriale, filtre pentru
curățarea aerului, aparate pentru sterilizarea
aerului, aparate pentru umidificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, instalații pentru
gestionarea aerului, aparate pentru înghețarea
aerului, instalații pentru recircularea aerului,
aparate pentru recircularea aerului, aparate
pentru încălzirea aerului, separatoare pentru
purificarea aerului, separatoare pentru curățarea
aerului, clapete pentru controlul aerului, instalații
pentru extragerea aerului, mașini pentru
purificarea aerului, dispozitive pentru curățarea
aerului, instalații pentru purificarea aerului,
aparate pentru purificarea aerului, instalații
pentru încălzirea aerului, cicloane (aparate
pentru purificarea aerului), aparate pentru
suflarea aerului rece, aparate de filtrare a aerului,
aparate de purificare a aerului, dispozitive
de purificare a aerului, centrale de tratare
a aerului, aparate pentru circularea aerului,
filtre pentru purificarea aerului, cazane pentru

încălzirea aerului, instalații pentru congelarea
aerului, instalații pentru răcirea aerului, aparate
pentru dezodorizarea aerului, dispozitive pentru
răcirea aerului, aparate de umidificare a aerului,
instalații de umidificare a aerului, echipament de
tratare a aerului, instalații de distribuție a aerului,
aparate de condiționare a aerului, instalații de
condiționare a aerului, instalații de filtrare a
aerului, aparate de încălzire a aerului, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, cicloane
(mașini de epurare a aerului), aparate și
mașini pentru purificarea aerului, dispozitive de
inducție a aerului (aer condiționat), arzătoare
fixe cu acetilenă cu aspirarea aerului, filtre
pentru hotele de extracție a aerului, aparate
pentru condiționarea aerului folosite în vehicule,
instalații de condiționare a aerului pentru
vehicule, hote pentru aparate de condiționare
a aerului, aparate electrostatice de precipitat
pentru curățarea aerului, dispozitive de răcire a
aerului prin evaporare, aparate de purificare a
aerului pentru automobile, aparate de purificare
a aerului de uz comercial, unități mobile de
răcire a aerului prin evaporare, oxidanți termici
pentru controlul poluării aerului în industrie,
oxidanți catalitici pentru controlul poluării aerului
în industrie, aparate de purificare a aerului, de
uz menajer, dispozitive de recuperare pentru
preîncălzirea aerului de combustie în sisteme
de încălzire prin utilizarea de gaze de ardere,
filtre pentru purificarea aerului (piese de mașini
sau instalații de purificare), hote de extracție a
aerului folosite împreună cu mașinile de gătit,
duze cu jet pentru circularea aerului cald în
căzi de hidromasaj, aparate de purificare a
aerului pentru cabine de aer curat, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de purificare a aerului
pentru dulapuri de aer curat, suflante de
aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, guri pentru intrarea aerului (orificii de
ventilare) pentru vehicule, lumini de control,
valve de control de nivel, supape de reglaj
pentru apă, clapete de reglaj a debitului de
aer, valve pentru reglarea apei (accesorii de
reglaj), accesorii de reglaj și siguranță pentru
aparate de gaz, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de reglaj și
siguranță pentru conducte de gaz , supape
pentru reglajul apei (control de nivel) din
rezervoare, accesorii de reglaj pentru aparatele
de apă sau de gaz și pentru conductele de apă
sau de gaz, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, frigidere electrice, frigidere
portabile, combine frigorifice, lăzi frigorifice,
aparate frigorifice, tejghele frigorifice, rafturi
frigorifice, dulapuri frigorifice, vitrine frigorifice,
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recipiente frigorifice, dulapuri frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, cutii frigorifice (gaz), unități
frigorifice comerciale, cutii frigorifice, electrice,
frigări (ustensile de bucătărie), frigări electrice
pentru rotiserie, dispozitive de învârtit frigări,
recipiente frigorifice (gaz), containere frigorifice
(gaz), cutii frigorifice electrice, aparate de răcire
cu gaz, hote de extracție pentru frigidere, aparate
și mașini frigorifice, aparate de ventilație, unități
de ventilație, aparate de ventilație portabile,
instalații de extragere (ventilație), ventilatoare
motorizate pentru ventilație, suflante acționate
electric pentru ventilație, extractoare (ventilație
sau aer condiționat), unități de ventilație pentru
locuințe, perdele de aer pentru ventilație, hote
de ventilație pentru sobe, rotoare de aer pentru
ventilație, registre pentru instalații de ventilație,
aparate și instalații de ventilație, dispozitive
de inducție de aer (ventilație), ventilatoare
acționate electric folosite la ventilație, aparate
de ventilație alimentate cu energie solară,
capace de ventilație (părți ale instalațiilor de
aer condiționat), grile de ventilație care sunt
componente ale ventilatoarelor de aspirație,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
filtre de praf, filtre pentru lămpi, filtre pentru
piscine, filtre de aer, filtre de aer electrostatice,
filtre pentru instalații industriale, filtre pentru
purificarea apei, filtre folosite în acvarii, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru tratarea
apei, filtre pentru căzi de duș, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru dispozitive de
iluminat, filtre pentru vârtejurile de praf, filtre
pentru purificarea gazelor reziduale, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru apă reziduală,
filtre pentru sisteme de răcire, filtre pentru căzi
cu hidromasaj, filtre de aer pentru instalații
industriale, filtre de aer pentru uz industrial, filtre
de aer pentru uz casnic, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru uz industrial și
casnic, mașini cu filtre de aer industriale, filtre
magnetice utilizate pentru sisteme de încălzire
centrală, filtre electrice pentru purificarea apei,
de uz menajer, filtre electrice pentru purificarea
apei (altele decât mașini).
42. Proiectare tehnică, proiectare de construcții,
proiectare de clădiri, proiectare de produs,
proiectare de conducte, proiectare de case,
servicii de proiectare tehnologică, proiectare
de circuite integrate, servicii de proiectare,
proiectare de instalații industriale, proiectare

de produse noi, proiectare de produse
industriale, proiectare (design) de clădiri,
proiectare de sisteme electrice, proiectare
de acoperiri de pardoseală, servicii de
proiectare la comandă, servicii de proiectare
a clădirilor, servicii de proiectare tehnică
industrială, proiectare științifică și tehnologică,
servicii de proiectare tehnică, proiectare de
structuri de schele, proiectare de sisteme
de construcții, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare de sisteme de măsurare,
proiectare de instalații de încălzire, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, proiectare
de clădiri pentru îngrijirea sănătății, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
proiectare de plăci cu circuite electrice,
servicii de proiectare privind circuitele integrate,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
servicii de proiectare pentru structuri temporare,
proiectare și testare de produse noi, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08990

(740)

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

16/12/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

Pici la detector
(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).
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08992

16/12/2021
DARCHI CONSULTING SRL,
STR. PRINCIPATELE UNITE NR.
38-40, PARTER, BLOC 18, AP.
3(R2), SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

d DARCHI dar chihlimbar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse fabricate din chihlimbar
sau care conțin chihlimbar precum: bijuterii,
obiecte decorative, articole de birotică, articole
destinate utilizării împreună cu produse pentru
uz cu tutun, obiecte de îngrijire personală,
accesorii vestimentare, obiecte utilizate în
bucătărie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 08993

(740)

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

16/12/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

Spune Da cu Prima TV
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(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

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
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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
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
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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

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
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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
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
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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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08994

16/12/2021
S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.
UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER SI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

NextUp
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator (program), software
integrat, aplicaţii software descărcabile.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 08995

16/12/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740)

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

M 2021 08996

16/12/2021
SPIDERLINKED SRL, STR.
HARMANULUI, NR. 284, JUDETUL
BRASOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(540)

PALL MALL SHINE
(531)

(531)

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

Clasificare Viena:
29.01.12; 24.17.25
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#20716A), alb (HEX #ffffff)
(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 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, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
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buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, platforme de
software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud, aplicatii mobile, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
afaceri, administrarea hotelurilor, administrarea
condominiilor, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea centrelor
de apeluri pentru terți, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, exploatarea întreprinderii (pentru terți),
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, management
hotelier pentru terți, management de afaceri
în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
intermediere
publicitară,
managementul
activităților comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
managementul relației cu clienții, planificare
strategică în afaceri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de management
hotelier (pentru terți), servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
marketing imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul imobiliar,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
închiriere de automate de vânzare, închiriere
de mașini și aparate de birou, închiriere
de material publicitar, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de panouri publicitare digitale, închiriere de

panouri publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, analiza datelor
studiilor de piață, servicii de analiză a datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor studiilor
de piață, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, analiză statistică în afaceri, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, cercetare și analiză de piață,
cercetare computerizată de piață, cercetare
de piață pentru publicitate, compilații statistice,
analize și rapoarte statistice, compilare de
date statistice, servicii de înregistrare de date
statistice, servicii de compilare de date statistice,
compilare de baze de date computerizate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, plasare de
reclame, pregătirea și distribuirea reclamelor,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare.
36. 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), furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri

336

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
închiriere de case, servicii financiare în domeniul
vânzării și cumpărării de valori mobiliare,
servicii de asigurare, servicii imobiliare,
asigurări, servicii de evaluare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, colectarea
chiriilor, achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, furnizare de
locuințe permanente, gestionarea proprietăților
(imobiliare), organizare de închirieri de
apartamente, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți (cazare
permanentă), administrare de închiriere de
apartamente, închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, credite pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, administrare
de închiriere de apartamente, achiziții de terenuri
pentru închiriere, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun), închiriere de apartamente, încheiere
de contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, leasing sau închiriere de clădiri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spații comerciale,

închiriere de săli de expoziție, închiriere de
mașini de numărat și sortat bani, servicii
de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare,
investiții
imobiliare,
evaluări
imobiliare, agențiile imobiliare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare,
managementul
proprietăților
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizarea de recenzii
pentru apartamente si imobile de inchiriat,
consultanță imobiliară.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de excavare și extracție de zăcăminte
naturale, reparații și întreținere de clădiri,
amenajare de terenuri (construcții), aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, aplicarea
de tencuială pe clădiri, zugrăvirea caselor,
vopsire și lăcuire, terasamente, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
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servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire și
decorare de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
ameliorarea solului, construire de structuri
subterane, construcție de clădiri de apartamente,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de șantier,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente folosite la
construcția de clădiri, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere și

întreținere de platforme de lucru, închiriere de
unelte.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, 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 on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, 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, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de

338

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
închiriere de telefoane inteligente, închirierea
de timp de acces la un server de baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea
serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de

dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, întreținere de site-uri web, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
evaluarea proprietăților imobiliare, întocmire de
rapoarte privind planificarea imobiliară, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de analiză de date tehnice, proiectare de
baze de date computerizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 08998

16/12/2021
DAN-ALEXANDRU SURDUCAN,
BLD. TRAIAN NR. 21, AP. 10,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

TOUR SYLVANIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.17;
26.05.01; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de amuzament (divertisment),
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de cățarare cu ghid (instruire), servicii de
tabere de vacantă (divertisment), furnizarea
oniine de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, fotografie, furnizarea
facilităților de recreere, furnizarea de informații
cu privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 08999

16/12/2021
IULIUS MANAGEMENT CENTER
S.R.L., STR. PALAS NR. 7A,
CLĂDIREA A1, ETAJ 2, BIROUL
A.B-8, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

TOMORROW IS INFINITE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe/
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de

ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, 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
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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),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor

și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, 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
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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, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului 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, 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 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 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
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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 în scopuri comerciale sau
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
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, 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, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de 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,
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, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul
apartamentelor,
închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
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,
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,

343

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
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.
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 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,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, 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 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
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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 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09000

16/12/2021
URSUS BREWERIES S.A., ȘOS
PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

URSUS GRANAR
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09001

(740)

RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

16/12/2021
URSUS BREWERIES S.A., ȘOS.
PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

URSUS AMBER REGAL
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09002

17/12/2021
FODOR NOEMI SRL, STR. TRAIAN
VUIA, NR.133A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09003

17/12/2021
GUERILLA SECURITY SRL, STR.
DR. NICULAE D. STAICOVICI,
NR. 15, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

safe derma
GUERILLA SECURITY GS

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.03; 26.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09004

(210)
(151)
(732)

17/12/2021
TORRO GUARD SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
8, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TORRO GUARD SECURITY

M 2021 09005

17/12/2021
MAJOR GUARD SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
7, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

MAJOR GUARD
SECURITY MS

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09007

17/12/2021
JAVIER PERFUME SRL, SAT
POATACI NR.57, JUDETUL
NEAMT, NEAMT, 500113, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09008

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

17/12/2021
ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(540)

JAVIER
(531)

ICE POP

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.13.25
(591) Culori revendicate:rosu, auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenţii de import, servicii de
comerţ de parfumuri, bijuterii, haine şi textile
şi oferirea acestora spre vânzare într-un cadru
organizat.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Agenți organici de legare pentru înghețată,
aluat înghețat, amestecuri de înghețată,
amestecuri de șerbet (înghețate), amestecuri
pentru cornete de înghețată, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
din înghețată, arome folosite pentru preparea
de înghețată (altele decât esențele eterice
sau uleiuri esențiale), arome naturale pentru
înghețate (altele decât esențele eterice sau
uleiurile esențiale), batoane de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, batoane de
înghețată pe băț, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, deserturi cu înghețată,
dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri înghețate,
dulciuri înghețate pe băț, gheață brută și
înghețată, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
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infuzată cu alcool, înghețată pe băț, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
sub formă de sandviș, înghețată vegană,
înghețate comestibile de fructe, înghețate cu
aromă de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate pe băț care conțin lapte,
înghețate pe băț cu aromă de lapte, înghețate și
dulciuri, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înlocuitor de înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), lianți pentru înghețată, prafuri de
înghețată instant, prafuri pentru înghețate,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri înghețate,
prăjituri pe bază de înghețată, preparate
aromatice pentru înghețate, produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie și înghețate, produse de înghețată pe
bază de soia, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, șerbeturi
(înghețată), sorbete (înghețate pe bază de
apă), sorbeturi (înghețate de fructe), sosuri
pentru înghețată, substanțe pentru legarea
înghețatei, torturi de înghețată, îngheațate cu
arome, patiserie, produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate.
35. Administrarea
afacerilor
comerciale,
estimări referitoare la afaceri comerciale,
management de afaceri comerciale, consultanță
în
afaceri,
consiliere
în
domeniul
managementului afacerilor, consiliere privind
organizarea
și
administrarea
afacerilor,
consiliere și consultanță în afaceri referitoare
la francizare, consiliere în afaceri privind
francizarea, servicii de agenţii de import și
export, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, studii de piață,
sondaje pentru scopuri de afaceri, publicitate și
reclamă, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale.
39. Distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, livrare de alimente,
transport de alimente, ambalare de alimente,
ambalare de produse alimentare, depozitare de
alimente.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09011

17/12/2021
ROXANA-MADALINA ANDREI,
STR. SOLDAT SPIRIDON
MATEI NR.3, BL.10, SC.2, ET.3,
AP.87, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

sector 7 HUB
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, fucsia, roz,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare,
închiriere
spațiu
publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
anunțuri clasificate, analize publicitare, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza impactului publicității, 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
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
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în materie de activități de marketing, afișaj,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
agenții de publicitate, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
căutare de sponsorizare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri
de marketing, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de statistici 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, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, întocmire de reclame, întocmire
de rapoarte de marketing, întocmire de
planuri de marketing, intermediere publicitară
în cinematografe, intermediere publicitară,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea
de date privind publicitatea, editare postproducție de publicitate și reclame, editare și
actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele în
scopuri publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, indexare web în
scop comercial sau publicitar, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, mostre

de produse, negociere de contracte de
publicitate, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, întocmirea de texte de publicitate
comercială, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing folosind influenceri, marketing
imobiliar, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing prin telefon,
marketing promoțional, marketing în cadrul
publicării de software, organizare de lansări
de produse, organizare de parade de
modă în scopuri de promovare a vânzărilor,
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, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire de documente
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă
(cu excepția comercializării), 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, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, promovare de evenimente
speciale, promovare de concerte muzicale,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
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a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor de produse din industria modei prin
articole promoționale în reviste, proiectare de
studii de marketing, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, producție
și distribuție de reclame la radio și la televiziune,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de reclame radio,
producție de reclame cinematografice, producție
de programe de teleshopping, producție de
materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de material
publicitar vizual, producție de clipuri publicitare,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
prezentare de firme și produse și servicii
ale acestora pe internet, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu 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 posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovarea comercială, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, promovarea afacerii (publicitate),
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare de
servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
pentru terți, 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,
promovare de produse prin influeceri, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare (publicitate)
de concerte, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în
reviste, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip payper-click (ppc), publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online
cu funcție de căutare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate online,
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 pentru cinematografe,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
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prin rețele de comunicații electronice, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
publicitate promoțională privind pregătirea în
filozofie, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate referitoare
la produse farmaceutice și de imagistică
in vivo, publicitate și marketing, 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 televizată, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru
filme publicitare, reproducere de material
publicitar, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor de
comerț pentru promovarea afacerilor, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
agenție de marketing, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii
de agenții de modele, servicii de agenții de
modele pentru promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de modele în scopuri publicitare,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci,
servicii de creare de mărci (publicitate și
promovare), servicii de poziționare a mărcilor,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de merchandising, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de cumpărare
de media, servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, servicii de evaluare a
mărcilor, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, servicii de generare de exemple
(crearea interesului potențial al consumatorilor
pentru produsele și serviciile companiei), servicii
de grafică publicitară, servicii de identitate
corporativă, servicii de informații privind
publicitatea, servicii de lansare de produse,
servicii de layout în scopuri publicitare, servicii
de marketing, servicii de marketing comercial,
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 promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii
de promovare a afacerilor prestate prin telex,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate prin
telefon, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de promovare în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate constând din panouri cu
două fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, 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 privind industria marină
și maritimă, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, 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 vânzării de
băuturi, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului în domeniul asistenței
sociale, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
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inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, 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 jocuri de baseball, servicii de publicitate
pentru industria literară, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru bijuterii, servicii de
publicitate pentru aparate de imagistică in vivo,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru a promova
sensibilizarea publicului cu privire la beneficiile
comerțului local, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, studii
de marketing, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media socială, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de strategie de marcă, servicii de
telemarketing, servicii promoționale comerciale,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii publicitare privind baze de date,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
difuzare de anunțuri, 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,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printro rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzare de materiale publicitare prin poștă,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), difuzarea

publicității pe internet pentru terți, distribuire de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de material publicitar prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, distribuire de materiale
publicitare prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
prospecte și mostre în scopuri publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, propagare
stradală de materiale publicitare, publicitate
directă prin poștă, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, publicitate prin
corespondență, servicii de difuzare de materiale
publicitare, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
și mostre în scop publicitar, distribuție de
produse în scopuri publicitare, distribuție de
prospecte și de mostre, distribuție de reclame
pe stradă, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), organizarea distribuției de mostre
publicitare, organizarea distribuției de mostre
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, organizarea distribuției
de texte publicitare pe baza chestionarelor
efectuate prin intermediul telefonului, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de materiale tipărite și organizarea
de concursuri promoționale, promovarea de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
carduri de reduceri, promovarea produselor și
serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
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, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, 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
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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, închiriere de timp
publicitar în cinematografe, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
și spațiu publicitar, punere la dispoziție și
închiriere de spații publicitare, publicitate pentru
ascensoare, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, asistență în domeniul
promovării firmelor, asistență în marketing,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor
de cumpărare și nevoilor clienților, oferită
prin date senzoriale, precum și referitoare la
calitate și cantitate, consiliere privind analiza
obiceiurilor de cumpărare ale consumatorilor,
consiliere în domeniul marketingului pentru
produse chimice, 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 organizarea
de campanii promoționale în afaceri, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
profesională
în
marketing,
consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță în domeniul demografic în
scopuri de marketing, consultanță în marketing
comercial, consultanță în materie de marketing
direct, consultanță în publicitate și marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.

41. Educație, divertisment și sport, traducere și

interpretare, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, servicii
de interpretariat, subtitrare, traducere în format
braille, transcriere în format braille, interpretarea
limbajului semnelor, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, consultanță editorială, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, 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 publicații, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de benzi desenate online
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor, furnizare de publicații online, furnizare de romane grafice online care
nu pot fi descărcate, furnizare de servicii
de studio de înregistrare video, furnizare
online de benzi desenate și romane grafice
care nu pot fi descărcate, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți educative, publicare de
buletine informative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale didactice, publicare
de manuale școlare, publicare de manuale,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, publicare de jurnale, cărți și manuale în
domeniul medicinei, publicare de ghiduri, hărți de
călătorie, registre cu orașe și liste online, pentru
uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, publicare
de documente, publicare de fișe informative,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de texte muzicale,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
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publicitare, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de competiții, organizare
de concursuri, concursuri de aerobic, concursuri
organizate prin telefon, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, coordonare
de convenții, coordonare de evenimente sportive
electronice în direct, coordonare de expoziții
cu scop educativ, desfășurare de expoziții în
scop de divertisment, divertisment sub formă
de competiții de sporturi electronice, expoziții
de artă, organizare de ateliere de lucru și
seminarii în aprecierea artei, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de activități în domeniul sporturilor electronice,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
competiții artistice, organizare de ceremonii de
premiere pentru recunoașterea actelor de curaj,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de convenții cu scopuri educative,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizare de conferințe pe teme
de comerț, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizare de concursuri
pe internet, organizare de concursuri cu
întrebări și răspunsuri (quiz), organizare de
competiții pentru divertisment, organizare de
competiții educative, organizare de seminarii,
organizare de seminarii educative, organizare
de seminarii cu scop educativ, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, organizare
de jocuri și competiții, organizare de expoziții
în scop educativ, organizare de expoziții
pentru divertisment, organizare de expoziții
educaționale, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de evenimente în domeniul
sporturilor electronice, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de seminarii
pe teme recreative, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, organizare de
activități culturale, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, organizare de spectacole
de jocuri, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, audiții pentru spectacole televizate
cu jocuri, difuzare de programe de divertisment

preînregistrate, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de activități culturale, concursuri televizate,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, certificare de servicii de
educație, cinematografe, centre de divertisment,
divertisment on-line, divertisment interactiv
on-line, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, divertisment de tipul spectacolelor cu
laser, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, divertisment de radio și televiziune,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, educație și
instruire, producție audio, video și multimedia
și fotografie, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, editare
sau înregistrare de sunete și imagini, editare
video, emisiuni de radio (programare), fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printrun site internet, înregistrări de muzică,
înregistrări originale, înregistrări pe benzi video
(filmare), producerea unei serii continue de
programe animate de aventură, postsincronizare
și dublaj, producere de programe audio,
montajul benzilor video, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
producție de efecte speciale pentru televiziune,
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de clipuri grafice
cinematografice, producție de benzi video,
producție de animații, producție audio și
video și fotografie, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
video, producție de înregistrări educative audio
și video, producție de înregistrări audio,
producție de master-uri audio, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
producție de materiale video formative, producție
de filme în scopuri educative, producție
de film pe dvd și cd-rom, producție de
filme cinematografice preînregistrate, servicii
educative și de instruire, academii (educație),
asistență profesională individualizată (coaching),
ateliere de formare, ateliere organizate în scopuri
educative, coaching pentru viață (instruire),
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță în domeniul
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antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri de
instruire, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri cu privire
la administrarea afacerilor, coordonare de
cursuri, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, consultanță în materie de formare,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, coordonare
de expoziții în scopuri recreative, cursuri de
nutriție (nemedicale), cursuri de instruire privind
sănătatea, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri de formare, cursuri de
dezvoltare personală, organizare de cursuri de
instruire
42. Design de site-uri web, consultanță în
materie de design web, design de pagini
principale și pagini web, consultanță în materie
de design de pagini web, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru terți,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), design vizual, design industrial,
design arhitectural, design industrial, design
grafic, design de produs, design de broșuri,
design artistic industrial, design de ambalaje,
stilism (design industrial), proiectare (design) de
puburi, servicii de design textil, design interior
pentru magazine, design de costume, design de
prototipuri, design de sculpturi, design de pălării,
design pentru indicatoare, design de jucării,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design pentru restaurante, design de modele,
design de mobilier, design pentru magazine,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
design mobilier, servicii de ilustrare (design),
proiectare (design) de magazine, design
vestimentar pentru terți, proiectare (design) de
restaurante, artă grafică și design, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, design pentru

unități sportive, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, design de
centre comerciale, servicii de design comercial,
proiectare (design) de bucătării, design grafic și
industrial, servicii de design arhitectural, servicii
de design vestimentar, design arhitectural
pentru planificare urbană, design de clădiri
de birouri, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design de
vehicule, servicii de design de produs, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
și dezvoltare de produs, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de design
de brand, servicii profesionale privind designul arhitectural, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, analiza și evaluarea design-ului
produselor, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii de design interior și
exterior, design și dezvoltare de software,
design grafic de logouri publicitare, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, proiectare personalizată de software,
actualizarea software-ului, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, servicii de design
de logo-uri, proiectare de semne distinctive
(logo) pentru identitatea corporativă, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți, crearea
și proiectarea de pagini web pentru terți, servicii
de proiectare referitoare la crearea de măști,
crearea de personaje de desene animate pentru
cărți poștale, servicii de proiectare referitoare
la crearea de celule elementare, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de micro siteuri web pentru afaceri, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, consultanță în legătură cu crearea
de pagini principale și de pagini de internet,
furnizare de programe și sisteme de calculator
pentru crearea de copii de siguranță, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09012

(740)

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

17/12/2021
ESHOPS HUT SRL, STR.
VESPASIAN, NR. 14, BIROUL NR.
9, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GALAS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Ace bijuterii pentru pălării, ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), ace de rever din
metale prețioase (bijuterii), ace ornamentale din
metale prețioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii și deteriorării monturii și pietrelor,
agat ca bijuterie, agrafe de argint, agrafe de
cravată din metale prețioase, amulete (bijuterii),
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie din lanțuri răsucite, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie realizate din aliaje de metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, aur filat (bijuterii), benzi
din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de corp,
bijuterii de damă, bijuterii de fildeș, bijuterii de
recunoștință pentru angajați, bijuterii din aur,
bijuterii din cositor, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din platină,
bijuterii emailate, bijuterii fabricate din argint,
bijuterii fiind articole din metale prețioase, bijuterii
pentru animale de companie, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru copii, bijuterii, inclusiv imitații de
bijuterii și bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii personale, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,

bijuterii sub formă de articole din pietre prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări, brățări (bijuterii),
brățări cu mărgele din lemn, brățări de argint,
brățări de aur, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, brățări
de prietenie, brățări din metale prețioase, brățări
din mărgele, brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brățări
folosite în scop caritabil, brățări pentru gleznă,
brățări placate cu argint, brățări placate cu aur,
brățări și ceasuri combinate, broșe (bijuterie),
broșe (bijuterii), broșe decorative (bijuterii),
broșe placate cu aur (bijuterii), butoni de
manșetă, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă din imitație de aur, butoni de manșetă
din metale prețioase cu pietre semiprețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni de
manșetă placați cu metale prețioase, butoni
de manșetă realizați din metale prețioase și
pietre prețioase, butoni de manșetă și ace de
cravată, butoni din metale prețioase, butoni
din porțelan, caboșoane, caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, camee (bijuterii), cercei,
cercei cu pandantiv, cercei de argint, cercei
de aur, cercei din metale prețioase, cercei
pentru body-piercing, cercei pentru piercing,
cercei placați cu argint, cercei placați cu
aur, cercei rotunzi, podoabe din chihlimbar,
clipsuri ca bijuterii pentru transformarea cerceilor
cu prindere prin perforare în cercei cu
prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, coliere (bijuterii), coliere
din metale prețioase, coliere plastron, crucifixe
ca bijuterii, cruciulițe (bijuterii), cutii pentru
butoni de manșete decorativi, diademe, fire
din metale prețioase (bijuterii), gablonțuri din
bronz, geme, imitații de bijuterii ornamentale,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele cu sigiliu, inele de
argint, inele de fixare, fiind piese de bijuterie,
inele de logodnă, încuietori pentru coliere,
închizători pentru bijuterii, inele de prietenie,
inele din aur, inele din platină, inele pentru
piercing corporal, inele placate cu argint, inele
placate cu aur, inele placate cu metale prețioase,
inele tip „eternity”, insigne cloisonne, insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), jad (articole de bijuterie),
lanțuri (bijuterii), lanțuri de argint, lanțuri de aur,
lănțișoare de aur, lănțișoare de aur împletite,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, lănțișoare
de bijuterie pentru coliere, lănțișoare de bijuterie
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pentru gleznă, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, lănțișoare placate cu aur, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru brățări de
gleznă, lanțuri de bijuterie din metale prețioase
pentru coliere, lanțuri de bijuterii, lanțuri de
cravată din metale prețioase, lanțuri din metale
prețioase, lanțuri din metale prețioase pentru
brățări, lanțuri placate cu argint, lanțuri placate
cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate
din metale comune, medalii, lanțuri răsucite
confecționate din metale prețioase, medalii
comemorative, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
neprețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru rochii sub
formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente personale de metale
prețioase, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive
din chihlimbar fiind articole de bijuterie,
pandantive, pandantive din chihlimbar presat
fiiind articole de bijuterie, perle (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, podoabe (bijuterie), talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
brățări, talismane pentru coliere, verighete,
ștrasuri, ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru
corp, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
nemetalice, casete de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, casete pentru bijuterii (sipete
sau cutii), casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete pentru bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii (adaptate) pentru articole de
ceasornicărie, cutii de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
din lemn pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru pietre prețioase, cutii din metale prețioase
pentru articole de ceasornicărie, cutii din piele
pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii din
metale prețioase, cutii mici pentru bijuterii, altele
decât cele din metale prețioase, cutii muzicale
pentru bijuterii, cutii pentru ace de cravată, cutii
pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii din metale
prețioase, cutii pentru bijuterii (montate), cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
ace de ceasornic, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, brățări metalice extensibile pentru

ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, brățări
pentru ceasuri de mână, ceasornice, ceasornice
atomice, catarame pentru curele de ceas, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasornice mici,
ceasuri automate, ceasuri cu ceramică, ceasuri
cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri cu
funcție de comunicare fără fir cu excepţia
ceasurilor inteligente, ceasuri cu lanț, ceasuri de
buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână din argint, ceasuri
de mână din metale prețioase sau placate cu
acestea, ceasuri de mână din platină, ceasuri
de mână elegante, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri digitale, ceasuri din
aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri placate cu aur, coroane pentru
ceasuri de mână, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele din
plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu
din piele, curele pentru ceasuri din clorură de
polivinil, cutii de ceas, lanțuri de ceas, pendule,
sticlă de ceas.
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 clasa 14.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09013

(740)

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDET ALBA ,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

17/12/2021
ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 46, SEBEȘ,
ALBA, ROMANIA

(540)

ICE POP COOL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Agenți organici de legare pentru înghețată,
aluat înghețat, amestecuri de înghețată,
amestecuri de șerbet (înghețate), amestecuri
pentru cornete de înghețată, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
din înghețată, arome folosite pentru preparea
de înghețată (altele decât esențele eterice
sau uleiuri esențiale), arome naturale pentru
înghețate (altele decât esențele eterice sau
uleiurile esențiale), batoane de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, batoane de
înghețată pe băț, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, deserturi cu înghețată,
dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri înghețate,
dulciuri înghețate pe băț, gheață brută și
înghețată, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată

infuzată cu alcool, înghețată pe băț, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
sub formă de sandviș, înghețată vegană,
înghețate comestibile de fructe, înghețate cu
aromă de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate pe băț care conțin lapte,
înghețate pe băț cu aromă de lapte, înghețate și
dulciuri, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înlocuitor de înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), lianți pentru înghețată, prafuri de
înghețată instant, prafuri pentru înghețate,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri înghețate,
prăjituri pe bază de înghețată, preparate
aromatice pentru înghețate, produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie și înghețate, produse de înghețată pe
bază de soia, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, șerbeturi
(înghețată), sorbete (înghețate pe bază de
apă), sorbeturi (înghețate de fructe), sosuri
pentru înghețată, substanțe pentru legarea
înghețatei, torturi de înghețată, îngheațate cu
arome, patiserie, produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, produse de cofetărie
congelate, produse de brutărie.
35. Administrarea
afacerilor
comerciale,
management de afaceri comerciale, estimări
referitoare la afaceri comerciale consultanță în
afaceri, consiliere în domeniul managementului
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consiliere și consultanță
în afaceri referitoare la francizare, consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de agentii
de import și export, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, studii
de piață, sondaje pentru scopuri de afaceri,
publicitate și reclamă, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale.
39. Distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, livrare de alimente,
transport de alimente, ambalare de alimente,
ambalare de produse alimentare, depozitare de
alimente.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09014

17/12/2021
SOCIETATEA COMERCIALA
ROMVAC COMPANY SA, SOS.
CENTURII NR.7, ROMANIA,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

HEPATOROMVAC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

43. Servicii de livrare, servicii de restaurant cu
specific japonez, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
de restaurant chinezesc, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant washoku, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante fastfood, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante care servesc udon și soba servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09017

(740)

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

M 2021 09016

17/12/2021
SUMESHI EXPRESS SRL, STR.
CRISAN, NR 8M, JUDET ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Uitate
(511)

Sumeshi
(531)

17/12/2021
ARCTIC SA, STR.13 DECEMBRIE
NR.210, JUDEȚ DAMBOVIȚA,
GAEȘTI , DAMBOVIȚA, ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.09.06; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de livrare

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, războaie de tesut și roboți industriali
pentru prelucrarea și modelarea lemnului,
metalului, sticlei și materialului plastic și
metale (incluzând mașini de galvanizare și
mașini de placare metalica), mașini grele,
mecanisme robotice pentru prelucrarea și
modelarea lemnului, metalului, sticlei și
materialului plastic și metale, mașini de
ridicare, transportatoare și mașini de transport,
mecanisme robotice cu aceeași funcție (inclusiv
lifturi, scări rulante, macarale), mașini și
mecanisme robotice utilizate în agricultură
și viticultură și în prelucrarea cerealelor /
fructelor / legumelor / alimentelor, motoare,
motoare electrice, altele decât cele pentru
vehicule terestre (inclusiv piese, dispozitive de
deschidere-închidere a ușilor electrice utilizate
la vehiculele terestre și incluse în această
clasă), rulmenți, rulmenți cu bile sau rulmenți cu
role, mașini de montat și demontat anvelope/
pneuri, alternatoare, generatoare, generatoare
de electricitate, generatoare care lucrează cu
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energie solară, mașini de vopsit, pistoale
automate de pulverizare pentru vopsit, mașini
electrice de perforat și poansoane pentru
mașini de perforat, pistoale de lipit electrice,
pistoale pentru mașini de pulverizare cu aer
comprimat sau lichid, mașini de găurit manuale
cu acționare electrica, ferăstrău manual acționat
cu motor, mașini cu ferăstrău mecanic, mașini cu
spirală, pompe de aer comprimat, compresoare ,
instalații de spălat pentru vehicule, și roboți
cu aceeași funcție ca mașinile și uneltele
menționate mai sus, mașini de sudat, aparate
de sudura cu arc electric, aparate de sudura
electrice, aparate de tăiat cu arc electric,
electrozi pentru mașini de sudură și roboți cu
aceeași funcție ca cele menționate mai sus,
mașini de tipărit, mașini de ambalat, mașini de
umplere-astupare și finisare, mașini de etichetat,
separatoare și roboți și mecanisme robotice cu
aceeași funcție ca și mașinile menționate mai
sus (inclusiv aparate electrice pentru etanșarea
plasticelor (ambalaje), mașini de piuat, filat,
tentering sau de spălat, pentru textile, mașini
de cusut si roboti industriali cu aceeași funcție
ca si mașinile menționate mai sus, pompe,
altele decât piese de mașini sau motoare
(inclusiv pompe de distribuire a combustibilului
și pistoale pentru acestea), aparate electrice
utilizate în bucătărie pentru taiere măruntă,
măcinare, zdrobire, bătut și măcinare ultafina,
mașini de spalat (mașini de spalat rufe /mașini de
spalat vase), mașini electrice pentru curățarea
podelelor și covoarelor, aspiratoare și piesele
acestora, automate pentru vanzarea de produse,
aparate de alimentare cu energie (generatoare),
uscatoare de rufe, si anume mașini care nu
usucă prin metoda de incalzire, instalații de
management a deșeurilor.
11. Aparate si instalatii de iluminat (instalatii
de iluminat pentru vehicule, spatii interioare
si exterioare), dispozitive pentru gătit, încălzire
și instalații și aparate de producere a
vaporilor (inclusiv cuptoare electrice, cuptoare cu
microunde, cuptoare cu gaz, aparate electrice
de încălzire sau aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoși, aparate
și mașini electrice pentru ceai și cafea),
dispozitive de aer condiționat, aparate de răcire,
și anume frigidere, răcitoare de lapte, răcitoare
de apă, cutii de gheață, mașini și dispozitive
pentru gheață, congelatoare, aparate, mașini
și dispozitive acționate electric și cu gaz
utilizate pentru răcire, uscare și fierbere (inclusiv
uscătoare de rufe electrice și acționate cu
încălzire, uscătoare de păr și aparate de uscare
a mâinilor), instalații sanitare, obiecte sanitare,
aparate de dedurizare a apei, aparate de

purificare a apei, instalatii de purificare a apei,
încălzitoare de pat si paturi electrice nu pentru uz
medical, perne si pernute de incalzire nu pentru
uz medical, incalzitoare de picioare electrice sau
neelectrice, sticle cu apa calda, filtre si combinatii
filtru-motor pentru acvarii, instalații de gătit,
uscare si răcire de tip industrial, pasteurizatoare
și sterilizatoare, uscătoare de rufe, ventilatoare
extractoare pentru aragaz.
25. Articole de imbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Servicii
de
promovare,
și
anume,
promovarea conștientizării publicului prin
furnizarea de informații despre beneficiile
exercițiilor fizice, lucrări de birou, servicii
de secretariat, servicii de abonamente la
ziare pentru terți, compilare de statistici,
închiriere de mașini de birou, sistematizarea
informației în baze de date computerizate,
servicii de preluare mesaje vocale pentru
abonații telefonici indisponibili, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor si consultanta
in afaceri, contabilitate, servicii de consultanta
comerciala, recrutare de personal, plasare de
personal, agentii de ocupare a forței de munca,
servicii de agentii de import-export, servicii de
plasare temporară a personalului, vanzare prin
licitatii, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (exceptand
transportul lor), permițând clienților să vada și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri
(exceptand transportul lor), și anume mașini și
mecanisme robotice (mașini) pentru utilizare în
agricultură și creșterea animalelor, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game
variate de bunuri (exceptand transportul lor),
permițând clienților să vada și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri (exceptand
transportul lor), și anume mașini și mecanisme
robotice (mașini) pentru prelucrarea cerealelor,
fructelor, legumelor, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri
(exceptand transportul lor), permițând clienților
să vada și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri (exceptand transportul lor), și
anume mașini electrice de bucătărie pentru
taiere măruntă, măcinat, zdrobit, amestecat și
tocat alimente, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (exceptand
transportul lor), permițând clienților să vada și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri
(exceptand transportul lor), și anume mașini de
spălat, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
vase, uscătoare cu centrifugare (nu încălzire),
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptand transportul
lor), permițând clienților să vada și să cumpere
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în mod convenabil acele bunuri (exceptand
transportul lor), și anume mașini electrice de
curățat pentru curățarea podelelor, covoarelor
sau pardoselilor, aspiratoare și părți ale acestora,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptand transportul
lor), permițând clienților să vada și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri (exceptand
transportul lor), și anume, instrumente și
aparate pentru îngrijirea personală a frumuseții,
instrumente și aparate pentru bărbierit, epilare,
manichiură și pedichiură, instrumente electrice
de mână pentru îndreptarea și ondularea
părului, foarfece, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri
(exceptand transportul lor), permițând clienților
să vada și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri (exceptand transportul lor), și anume
fiare de călcat electrice sau neelectrice, fiare
de călcat cu abur, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri
(exceptand transportul lor), permițând clienților
să vada și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri (exceptand transportul lor), și anume,
aparate de măsurare, echipamente, indicatori
și aparate de laborator, inclusiv cele pentru
scopuri științifice și de laborator, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game
variate de bunuri (exceptand transportul lor),
permițând clienților să vada și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri (exceptand
transportul lor), și anume aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginilor, strângerea la un loc,
în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (exceptand transportul lor), permițând
clienților să vada și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri (exceptand transportul
lor), și anume, echipamente pentru procesarea
datelor, comunicații, replicare, echipamente
periferice pentru computer, inclusiv difuzoare și
căști, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (exceptand
transportul lor), permițând clienților să vada
și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri (exceptand transportul lor), și anume,
întrerupătoare automate de timp, alarme și
alarme antifurt, altele decât pentru vehicule,
sonerii electrice, instalații de iluminat, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game
variate de bunuri (exceptand transportul lor), și
anume, lumini pentru vehicule și spații interioareexterioare, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (exceptand
transportul lor), permițând clienților să vada și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri
(exceptand transportul lor), și anume, instalații

pentru aer condiționat și ventilare, instalații de
răcire și congelatoare, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri
(exceptand transportul lor), permițând clienților
să vada și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri (exceptand transportul lor), și
anume, dispozitive, instalații și aparate electrice
și alimentate cu gaz, inclusiv uscătoare electrice
de rufe, uscătoare de păr și uscătoare de mâini,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri, permițând clienților să
vada și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri (exceptand transportul lor), și anume,
instalații de tip industrial pentru gătit, uscare,
răcire, furnizarea serviciilor menționate mai
sus de către magazine cu amănuntul, puncte
de vânzare cu ridicata, prin mijloace media
electronice sau prin cataloage de comandă prin
corespondență.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09023

17/12/2021
PATRULA 3 PROTECTION SRL,
CALEA CALARASILOR NR. 108,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030627,
ROMANIA

PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE
(531)
(591)

362

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.05; 24.01.01;
24.01.07
Culori revendicate:galben, negru, alb
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, abonament la un pachet media
de informații, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, cotații pentru oferte de licitații,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, 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, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, 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, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, obținere de contracte de vânzare de
produse, pentru alte persoane, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
abonamente la servicii de internet, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
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, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea

afacerilor, servicii de achiziții pentru terți, servicii
de comenzi online, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă în contul terților,
servicii de comparare a prețurilor, servicii
de comenzi online computerizate, 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 cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, furnizare de servicii de
suport personal pentru familiile pacienților care
suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, furnizarea de câini-ghizi pentru persoane
nevăzătoare, servicii de agenții de detectivi,
servicii de companie pentru persoane în vârstă și
cu handicap, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii
de escortă, servicii de portar (concierge), servicii
oferite de un detectiv, servicii de portar hotelier
(concierge), servicii de rețele de socializare online, servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), supraveghere de copii la
domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpnilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09024

(740)

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

17/12/2021
MIHAIL-ALIN RADU, ALE.
SALCIEI, NR. 3, BL. 10A, SC. A, ET.
1, AP. 3, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA
ION VÎLCU, STR. NICOLAE LABIȘ,
NR. 35, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
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 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.
───────

(210)
(151)
(732)

ZEUS GOD OF GOODIES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.03; 02.01.01; 02.01.22
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1215 C), gri (Pantone 663 C); negru
(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
43. Baruri, bufete cu autoservire, 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

(540)

M 2021 09025

17/12/2021
CORNERSTONE
COMMUNICATIONS S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
169A, AFI PARK FLOREASCA,
CLĂDIREA A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014459, ROMANIA

CORNERSTONE
COMMUNICATIONS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de
servicii, asistență în domeniul administrării și
planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
management pentru companiile comerciale,
furnizare de asistență în afaceri, planificare
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strategică de afaceri, servicii de consultanță și de
management al afacerilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09026

17/12/2021
FUNDAȚIA LITERAR ISTORICA
"STOIKA", STR. ODEI NR.
1A, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, CAMERA 2, BL.
V40, SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură
DOCENDO DISCIMUS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 23.01.01; 24.09.05;
29.01.15; 26.11.08; 26.01.03
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 6C), roşu ( Pantone 2347C),
albastru (Pantone 301C, Pantone
2198C), verde (Pantone 802C), galben
(Pantone 102C, Pantone 111C), gri
(Pantone 420C, Pantone 423C)),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
periodice, hârtie si carton, tipărituri, articole
de legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
si materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, articole de papetarie
si accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar,

benzi adezive pentru papetarie sau de uz
casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animaţii
de tip celula, invitaţii (papetarie), machete
arhitecturale, atlase, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, sine de legare (legatul cărţilor),
schite/planuri, materiale de legatorie, aparate
si maşini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, calendare, hârtie carbon, carton,
cataloage, hârtie de calc (papetarie), hârtie
fina, hârtie laminate, hârtie mata, hârtie cretata,
hârtie caligrafica, hârtie semiprelucrata, afişe
din hârtie, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie
si carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare tipărite, harţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
specimene de manuscris pentru copiere, secţiuni
histologice pentru scopuri didactice, fise de
cartoteca (papetarie), cerneala, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări de
arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, peniţe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura),
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captusire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de inregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare
de hârtie pentru utilizare la birou, agrafe
pentru hârtie, hârtie pergament, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, portrete, publicaţii tipărite,
rapoarte tipărite, broşuri tipărite, publicaţii
promotionale, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii de reclama, hârtie pentru
publicaţii, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
periodice tipărite in domeniul teatrului, periodice
tipărite, publicaţii periodice tipărite in domeniul
filmelor, publicaţii periodice tipărite in domeniul
artelor figurative, reglete pentru tipografi, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
perforatoare (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, ceara de sigilare, compuşi
de sigilare pentru papetarie, sigilii (ştampile),
prese de capsare (rechizite de birou), papetarie,
papetarie imprimata, şabloane (papetarie),
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mape de hârtie (papetarie), articole de papetarie,
fise (papetarie), placi de matriţe, matriţe,
caractere (numere si litere)/litere (caractere),
maşini de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie de
scris, reviste juridice, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperti) de reviste, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii din carton (pentru ambalare
industriala), cutii pliabile din carton pentru
ambalare, banda adeziva pentru hârtie si carton,
intarituri din carton pentru legarea cărţilor,
carton din pasta de lemn (papetarie), pistoale
capsatoare acţionate manual pentru papetarie,
reviste ca suplimente la ziare, cărţi, reviste,
ziare tipărite si alte publicaţii media pe hârtie,
ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole de
papetarie), pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), articole pentru prinderea
paginilor, ziare cotidiene, programe pentru
diferite evenimente, albume pentru diferite
evenimente, tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), hârtie pentru imprimare
digitala, hârtie pentru imprimare cu laser,
echipament pentru imprimare si legare, aparate
pentru plastifiat documente (articole de birotica),
sacose si articole pentru ambalare, impachetare
si depozitare din hârtie, carton sau plastic,
buletine informative, lecţii tipărite, materiale de
predare tipărite, postere montate, produse de
imprimerie, produse de imprimerie, papetarie si
rechizite şcolare.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziţie, asistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta / asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, compilarea de informaţii
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, răspândirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
aşezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
organizarea de expoziţii in scopuri comerciale

sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri si servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, înregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de arta furnizate de
galeriile de arta, stenografiere, dactilografiere,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, publicitate
in reviste, publicitate in reviste, broşuri si
ziare, realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spaţiu publicitar in publicaţii periodice, ziare
si reviste, servicii de consultanta privind
comenzile de articole de papetarie, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, introducere
de materiale tipărite in plicuri (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul in
legătura cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata in legătura cu materiale tipărite,
distribuţie si difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuţie de fluturaşi, brasuri, materiale tipărite
si mostre in scop publicitar, promovarea
vânzării de bunuri si servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite si organizarea
de concursuri promotionale, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare si realizare de
evenimente publicitare, organizare si realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente in scopuri comerciale si publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare si
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, realizare de târguri
si expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, publicitate
la produsele si serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
servicii de vânzare cu amănuntul in legătura
cu publicaţii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
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privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale si educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi cu
vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor sai,
publicaţii electronice descarcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cărţi electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul in legătura cu obiecte de papetarie,
servicii de vânzare cu ridicata in legătura cu
obiecte de papetarie, servicii de vânzare cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor din
clasa 16, cercetare de piaţa pentru compilarea
de informaţii despre cititorii publicaţiilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
publicare online de ziare electronice, publicare
de reviste, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienţi, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
si susţinerea colocviilor, organizarea si
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
si
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de arta, furnizarea de informaţii
in domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizata
electronica, organizarea si susţinerea unor
forumuri educaţionale in persoana, servicii de
punere in pagina, altele decât pentru scop
publicitar, publicarea online a cărţilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescarcabile, organizarea de
expoziţii in scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografica, fotografie, prezentarea
spectacolelor de varietate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite in scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, editarea casetelor video,
scrierea de texte altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, închiriere de ziare si reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale si ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
servicii de biblioteca furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, servicii de biblioteca

online, si anume furnizare de servicii de
biblioteca electronica referitoare la ziare, reviste,
fotografii si imagini printr-o reţea online de
calculatoare, spectacole de revista oferite in
săli de spectacole, publicare de cărţi si reviste,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste cu informaţii ştiinţifice, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,
publicare on-line de cărţi si reviste electronice,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, informare in
legătura cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
oferite de galerii de arta, editare de publicaţii,
servicii de editare, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizata, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare şi editare de
cărţi, editare de cărţi si recenzii, publicare si
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
intocmire de rapoarte si redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare de materiale
tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar, traducere şi interpretare, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de recenzii, publicare de povesti, publicare
de jurnale, publicare de anuare, publicare de
cataloage, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare de materiale educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de lucrări
ştiinţifice, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, publicare de
calendare de evenimente, publicare de ghiduri
pentru invatamant si instruire, publicare de
reviste in format electronic pe internet, servicii de
consultanta în materie de publicare de cărţi.
42. Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si de
cercetare si proiectare in legătura cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informaţiei, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifica, găzduire de conţinut digital,
si anume jurnale si bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienţilor in magazine online, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
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informaţii si rezultate privind cercetarea ştiinţifica
dintr-o baza de date online cu funcţie de
căutare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
in vederea utilizării in procesele de editare si
imprimare, servicii de design privind publicarea
de documente, găzduire de conţinut educaţional
multimedia, conversia textelor in format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete si imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronica pentru arhivare de baze de
date, imagini si alte date electronice, redactare
tehnica, consultanta ştiinţifica, furnizare de
studii ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice,
furnizare de informaţii ştiinţifice, închirieri de
instrumente ştiinţifice, realizare de analize
ştiinţifice, compilare de informaţii ştiinţifice,
cercetare si dezvoltare ştiinţifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu maşini de tipărit, servicii de
consultanta in materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare si menţinere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri si ebook-uri, design de cărţi
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broşuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafica si design, servicii de design comercial,
design grafic si industrial, servicii de design de
brand, design si dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziţii, servicii de design de logouri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii ştiinţifice si design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecţie
video, servicii de cercetare, servicii ştiinţifice,
servicii de consiliere ştiinţifica, consultanta
ştiinţifica.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09027

(740)

VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, CAMERA 2, BL.
V40, SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

17/12/2021
FUNDAȚIA LITERAR ISTORICA
"STOIKA", STR. ODEI NR.
1A, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
111C), negru (Pantone Black 080807)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
periodice, hârtie si carton, tipărituri, articole
de legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
si materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, articole de papetarie
si accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
benzi adezive pentru papetarie sau de uz
casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animaţii
de tip celula, invitaţii (papetarie), machete
arhitecturale, atlase, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, sine de legare (legatul cărţilor),
schite/planuri, materiale de legatorie, aparate
si maşini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, calendare, hârtie carbon, carton,
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cataloage, hârtie de calc (papetarie), hârtie
fina, hârtie laminate, hârtie mata, hârtie cretata,
hârtie caligrafica, hârtie semiprelucrata, afişe
din hârtie, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie
si carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare tipărite, harţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
specimene de manuscris pentru copiere, secţiuni
histologice pentru scopuri didactice, fise de
cartoteca (papetarie), cerneala, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări de
arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, peniţe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura),
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captusire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de inregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare
de hârtie pentru utilizare la birou, agrafe
pentru hârtie, hârtie pergament, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, portrete, publicaţii tipărite,
rapoarte tipărite, broşuri tipărite, publicaţii
promotionale, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii de reclama, hârtie pentru
publicaţii, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
periodice tipărite in domeniul teatrului, periodice
tipărite, publicaţii periodice tipărite in domeniul
filmelor, publicaţii periodice tipărite in domeniul
artelor figurative, reglete pentru tipografi, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
perforatoare (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, ceara de sigilare, compuşi
de sigilare pentru papetarie, sigilii (ştampile),
prese de capsare (rechizite de birou), papetarie,
papetarie imprimata, şabloane (papetarie),
mape de hârtie (papetarie), articole de papetarie,
fise (papetarie), placi de matriţe, matriţe,
caractere (numere si litere)/litere (caractere),
maşini de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie de
scris, reviste juridice, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperti) de reviste, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii din carton (pentru ambalare
industriala), cutii pliabile din carton pentru
ambalare, banda adeziva pentru hârtie si carton,

intarituri din carton pentru legarea cărţilor,
carton din pasta de lemn (papetarie), pistoale
capsatoare acţionate manual pentru papetarie,
reviste ca suplimente la ziare, cărţi, reviste,
ziare tipărite si alte publicaţii media pe hârtie,
ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole de
papetarie), pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), articole pentru prinderea
paginilor, ziare cotidiene, programe pentru
diferite evenimente, albume pentru diferite
evenimente, tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), hârtie pentru imprimare
digitala, hârtie pentru imprimare cu laser,
echipament pentru imprimare si legare, aparate
pentru plastifiat documente (articole de birotica),
sacose si articole pentru ambalare, impachetare
si depozitare din hârtie, carton sau plastic,
buletine informative, lecţii tipărite, materiale de
predare tipărite, postere montate, produse de
imprimerie, produse de imprimerie, papetarie si
rechizite şcolare.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziţie, asistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, compilarea de informaţii
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, răspândirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
aşezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
organizarea de expoziţii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri si servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, înregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de arta furnizate de
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galeriile de arta, stenografiere, dactilografiere,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, publicitate
in reviste, publicitate in reviste, broşuri si
ziare, realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spaţiu publicitar in publicaţii periodice, ziare
si reviste, servicii de consultanta privind
comenzile de articole de papetarie, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, introducere
de materiale tipărite in plicuri (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul in
legătura cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata in legătura cu materiale tipărite,
distribuţie si difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuţie de fluturaşi, brasuri, materiale tipărite
si mostre in scop publicitar, promovarea
vânzării de bunuri si servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite si organizarea
de concursuri promotionale, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare si realizare de
evenimente publicitare, organizare si realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente in scopuri comerciale si publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare si
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, realizare de târguri
si expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, publicitate
la produsele si serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
servicii de vânzare cu amănuntul in legătura
cu publicaţii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale si educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi cu
vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor sai,
publicaţii electronice descarcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cărţi electronice, servicii de vânzare cu

amănuntul in legătura cu obiecte de papetarie,
servicii de vânzare cu ridicata in legătura cu
obiecte de papetarie, servicii de vânzare cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor din
clasa 16, cercetare de piaţa pentru compilarea
de informaţii despre cititorii publicaţiilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
publicare online de ziare electronice, publicare
de reviste, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienţi, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
si susţinerea colocviilor, organizarea si
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
si
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de arta, furnizarea de informaţii
in domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizata
electronica, organizarea si susţinerea unor
forumuri educaţionale in persoana, servicii de
punere in pagina, altele decât pentru scop
publicitar, publicarea online a cărţilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescarcabile, organizarea de
expoziţii in scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografica, fotografie, prezentarea
spectacolelor de varietate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite in scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, editarea casetelor video,
scrierea de texte altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, închiriere de ziare si reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale si ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
servicii de biblioteca furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, servicii de biblioteca
online, si anume furnizare de servicii de
biblioteca electronica referitoare la ziare, reviste,
fotografii si imagini printr-o reţea online de
calculatoare, spectacole de revista oferite in
săli de spectacole, publicare de cărţi si reviste,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste cu informaţii ştiinţifice, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,
publicare on-line de cărţi si reviste electronice,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
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generale care nu pot fi descărcate, activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, informare in
legătura cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
oferite de galerii de arta, editare de publicaţii,
servicii de editare, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizata, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare şi editare de
cărţi, editare de cărţi si recenzii, publicare si
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
intocmire de rapoarte si redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare de materiale
tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar, traducere şi interpretare, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de recenzii, publicare de povesti, publicare
de jurnale, publicare de anuare, publicare de
cataloage, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare de materiale educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de lucrări
ştiinţifice, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, publicare de
calendare de evenimente, publicare de ghiduri
pentru invatamant si instruire, publicare de
reviste in format electronic pe internet, servicii de
consultanta în materie de publicare de cărţi.
42. Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si de
cercetare si proiectare in legătura cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informaţiei, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifica, găzduire de conţinut digital,
si anume jurnale si bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienţilor in magazine online, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informaţii si rezultate privind cercetarea ştiinţifica
dintr-o baza de date online cu funcţie de
căutare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
in vederea utilizării in procesele de editare si
imprimare, servicii de design privind publicarea
de documente, găzduire de conţinut educaţional
multimedia, conversia textelor in format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete si imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronica pentru arhivare de baze de

date, imagini si alte date electronice, redactare
tehnica, consultanta ştiinţifica, furnizare de
studii ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice,
furnizare de informaţii ştiinţifice, închirieri de
instrumente ştiinţifice, realizare de analize
ştiinţifice, compilare de informaţii ştiinţifice,
cercetare si dezvoltare ştiinţifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu maşini de tipărit, servicii de
consultanta in materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare si menţinere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri si ebook-uri, design de cărţi
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broşuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafica si design, servicii de design comercial,
design grafic si industrial, servicii de design de
brand, design si dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziţii, servicii de design de logouri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii ştiinţifice si design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecţie
video, servicii de cercetare, servicii ştiinţifice,
servicii de consiliere ştiinţifica, consultanta
ştiinţifica.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09028

17/12/2021
FUNDAŢIA LITERAR ISTORICĂ
"STOIKA", STR. ODEI NR.
1A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FUNDAŢIA LITERARISTORICĂ "STOIKA"
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.05; 23.01.01;
17.03.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7541C, Pantone 2945C), galben
(Pantone 803C), roşu (Pantone Red
032C, Pantone1805C), verde (Pantone
367C, 7481C), maro (Pantone 131C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
periodice, hârtie si carton, tipărituri, articole
de legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
si materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, articole de papetarie
si accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
benzi adezive pentru papetarie sau de uz
casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animaţii
de tip celula, invitaţii (papetarie), machete
arhitecturale, atlase, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, sine de legare (legatul cărţilor),
schite/planuri, materiale de legatorie, aparate
si maşini de legatorie (echipamente de birou),

suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, calendare, hârtie carbon, carton,
cataloage, hârtie de calc (papetarie), hârtie
fina, hârtie laminate, hârtie mata, hârtie cretata,
hârtie caligrafica, hârtie semiprelucrata, afişe
din hârtie, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie
si carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare tipărite, harţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
specimene de manuscris pentru copiere, secţiuni
histologice pentru scopuri didactice, fise de
cartoteca (papetarie), cerneala, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări de
arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, peniţe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura),
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captusire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de inregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare
de hârtie pentru utilizare la birou, agrafe
pentru hârtie, hârtie pergament, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, portrete, publicaţii tipărite,
rapoarte tipărite, broşuri tipărite, publicaţii
promotionale, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii de reclama, hârtie pentru
publicaţii, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
periodice tipărite in domeniul teatrului, periodice
tipărite, publicaţii periodice tipărite in domeniul
filmelor, publicaţii periodice tipărite in domeniul
artelor figurative, reglete pentru tipografi, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
perforatoare (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, ceara de sigilare, compuşi
de sigilare pentru papetarie, sigilii (ştampile),
prese de capsare (rechizite de birou), papetarie,
papetarie imprimata, şabloane (papetarie),
mape de hârtie (papetarie), articole de papetarie,
fise (papetarie), placi de matriţe, matriţe,
caractere (numere si litere)/litere (caractere),
maşini de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie de
scris, reviste juridice, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperti) de reviste, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii din carton (pentru ambalare
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industriala), cutii pliabile din carton pentru
ambalare, banda adeziva pentru hârtie si carton,
intarituri din carton pentru legarea cărţilor,
carton din pasta de lemn (papetarie), pistoale
capsatoare acţionate manual pentru papetarie,
reviste ca suplimente la ziare, cărţi, reviste,
ziare tipărite si alte publicaţii media pe hârtie,
ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole de
papetarie), pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), articole pentru prinderea
paginilor, ziare cotidiene, programe pentru
diferite evenimente, albume pentru diferite
evenimente, tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), hârtie pentru imprimare
digitala, hârtie pentru imprimare cu laser,
echipament pentru imprimare si legare, aparate
pentru plastifiat documente (articole de birotica),
sacose si articole pentru ambalare, impachetare
si depozitare din hârtie, carton sau plastic,
buletine informative, lecţii tipărite, materiale de
predare tipărite, postere montate, produse de
imprimerie, produse de imprimerie, papetarie si
rechizite şcolare.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziţie, asistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, compilarea de informaţii
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, răspândirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
aşezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
organizarea de expoziţii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri si servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, înregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri

comerciale sau publicitare, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de arta furnizate de
galeriile de arta, stenografiere, dactilografiere,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, publicitate
in reviste, publicitate in reviste, broşuri si
ziare, realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spaţiu publicitar in publicaţii periodice, ziare
si reviste, servicii de consultanta privind
comenzile de articole de papetarie, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, introducere
de materiale tipărite in plicuri (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul in
legătura cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata in legătura cu materiale tipărite,
distribuţie si difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuţie de fluturaşi, brasuri, materiale tipărite
si mostre in scop publicitar, promovarea
vânzării de bunuri si servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite si organizarea
de concursuri promotionale, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare si realizare de
evenimente publicitare, organizare si realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente in scopuri comerciale si publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare si
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, realizare de târguri
si expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, publicitate
la produsele si serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
servicii de vânzare cu amănuntul in legătura
cu publicaţii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale si educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi cu
vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor sai,
publicaţii electronice descarcabile, servicii de
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vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cărţi electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul in legătura cu obiecte de papetarie,
servicii de vânzare cu ridicata in legătura cu
obiecte de papetarie, servicii de vânzare cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor din
clasa 16, cercetare de piaţa pentru compilarea
de informaţii despre cititorii publicaţiilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare online de ziare electronice, publicare
de reviste, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienţi, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de arta, furnizarea de informaţii
in domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizata
electronica, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale in persoana, servicii de
punere in pagina, altele decât pentru scop
publicitar, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescarcabile, organizarea de
expoziţii in scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografica, fotografie, prezentarea
spectacolelor de varietate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor foloşite în scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, editarea casetelor video,
scrierea de texte altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, închiriere de ziare şi reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi ziare,
publicare de ziare electronice acceşibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
servicii de biblioteca furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, servicii de biblioteca
online, şi anume furnizare de servicii de
biblioteca electronica referitoare la ziare, reviste,
fotografii şi imagini printr-o reţea online de
calculatoare, spectacole de revista oferite in
săli de spectacole, publicare de cărţi şi reviste,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste cu informaţii ştiinţifice, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,

publicare on-line de cărţi şi reviste electronice,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, informare in
legătura cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
oferite de galerii de arta, editare de publicaţii,
servicii de editare, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizata, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare şi editare de
cărţi, editare de cărţi şi recenzii, publicare şi
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
întocmire de rapoarte şi redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare de materiale
tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar, traducere şi interpretare, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de recenzii, publicare de povesti, publicare
de jurnale, publicare de anuare, publicare de
cataloage, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare de materiale educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de lucrări
ştiinţifice, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, publicare de
calendare de evenimente, publicare de ghiduri
pentru invatamant şi instruire, publicare de
reviste în format electronic pe internet, servicii de
consultanta în materie de publicare de cărţi.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare si proiectare in legătura cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informaţiei, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifica, găzduire de conţinut digital,
si anume jurnale si bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienţilor in magazine online, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informaţii si rezultate privind cercetarea ştiinţifica
dintr-o baza de date online cu funcţie de
căutare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
in vederea utilizării in procesele de editare si
imprimare, servicii de design privind publicarea
de documente, găzduire de conţinut educaţional
multimedia, conversia textelor in format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete si imagini, conversia imaginilor de pe
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suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronica pentru arhivare de baze de
date, imagini si alte date electronice, redactare
tehnica, consultanta ştiinţifica, furnizare de
studii ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice,
furnizare de informaţii ştiinţifice, închirieri de
instrumente ştiinţifice, realizare de analize
ştiinţifice, compilare de informaţii ştiinţifice,
cercetare și dezvoltare ştiinţifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu maşini de tipărit, servicii de
consultanță în materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare și menţinere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri și ebook-uri, design de cărţi
de vizită, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broşuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), artă
grafică și design, servicii de design comercial,
design grafic și industrial, servicii de design de
brand, design și dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziţii, servicii de design de logouri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii ştiinţifice și design privind
acest domeniu, servicii de design în materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecţie
video, servicii de cercetare, servicii ştiinţifice,
servicii de consiliere ştiinţifică, consultanță
ştiinţifica.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09031

(740)

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

17/12/2021
SC FORJA ROTEC SRL, ALEEA
INDUSTRIILOR NR. 12, HALA
FORJA, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Forja Rotec
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.12; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate:maro, gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
metalice pentru tablouri, ajutaje de metal, ajutaje
metalice, alice (din plumb) pentru sablare,
ancore, ancore din metal, ancore metalice de
barcă, ancore metalice de zidărie, apărătoare
metalice, arcuri (articole de fierărie), arcuri ca
articole de fierărie pentru tapițerie, armături
cu balama din metal, armături metalice pentru
curele, articole semifinisate din aluminiu sau
aliajele sale, articole semifinisate din nichel sau
aliajele sale, articole semifinisate din plumb
sau aliajele sale, articole semifinisate din staniu
sau aliajele sale, articole seminifisate din cupru
sau aliajele sale, baghete metalice pentru
muchii, balamale din metal acționate prin arc,
balamale din metal cu arc, balamale din metal
pentru podea, benzi metalice pentru colțuri,
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instalații metalice pentru parcat biciclete, bețe
metalice pentru cort, bile de măcinare din oțel,
bile pentru rulmenți, blindaje confecționate din
metale comune, bobine din metal (nemecanice)
pentru depozitarea lanțurilor, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, borduri metalice, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese
pentru mașini), butoni din metal pentru sertare,
ocheți de cabluri canale din metal de scurgere,
capace confecționate din metal, capace de
hidrant din metal, căciuli de ventilație din metal
pentru coșuri de fum, căptușeli (metalice) pentru
izolarea rezervoarelor de apă caldă, cârlige
metalice de uz menajer, cârlige metalice cu
șurub, cârlige din metal pentru agățat pălării,
cârlige din metal pentru ag ățat genți, cârlige
din metal destinate utilizării în construcții,
cârlige de sârmă, cârlige de ancorare din
metal, cârlige (fierărie), capcane pentru fiare
sălbatice, capcane din metal pentru animale
sălbatice, cătușe (pentru picioare) din metal,
cătușe (pentru mâini) din metal, cătușe, cârlige
metalice pentru trapeze, cârlige metalice pentru
prosoape, cârlige metalice pentru portmantouri,
cârlige metalice (ușă), cleme din metal pentru
vergele, cleme de suspendare din metal,
cleme de detensionare din metal, clapete
metalice anti-retur (altele decât piesele pentru
mașini), coliere acționate prin presiune (metal),
coliere de presiune (metal), coliere din metal
pentru rigole, canale, jgheaburi, coliere reglabile
(metal), conectoare din metal în formă de bară,
conectori din metal pentru vergele, console din
metal pentru atârnarea draperiilor la ferestre,
console din metal utilizate pentru fixarea plăcilor,
console metalice (construcții), corniere din
metal, corniere metalice, inele de cupru, cupole
metalice, cupe pentru premii realizate din metale
comune, cupe de premii realizate din metale
comune, cuiere metalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cuiere din metale comune pentru
pălării, cuie pentru încălțăminte, din metal,
crampoane pentru gheață, crampoane metalice,
crampoane (pentru ascensiune), coșuri de
fum metalice: dispozitive de închidere cu inel
din metale comune, dispozitive de etanșare
din metal pentru reducerea frecării metalelor,
dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru amortizoare de șocuri,
dispozitive de blocat roțile (gheare), dispozitive
de blocat roți, din metal (altele decât antifurt la vehicule), dispozitive de blocare din

metal, decorațiuni din metale comune pentru
torturi, decorațiuni adezive din metale comune
pentru perete, decorațiuni adezive din bronz
pentru perete, cuve metalice pentru mortar,
ecrane de protecție pentru cuptoare, ecrane
de protecție din metal, duze neautomate de
alimentare din metal, drugi de zăvor, dreptare
metalice, draperii metalice, dopuri și capace
metalice, dopuri metalice pentru sticle, dopuri
filetate metalice, pentru sticle, dopuri din metal
pentru chiuvete, dopuri (cepuri) metalice, folie
metalică pentru gătit, flecuri pentru pantofi, din
metal, flanșe oarbe metalice, fitinguri ramificate
din metal, fitinguri din metal sub formă de inel,
filmuri și foi din metal folosite la fabricarea
plăcilor de circuite, feronerie pentru dulapuri,
etichete metalice de cusut pe îmbrăcă minte,
etichete din metal, etichete adezive metalice
pentru genți, elemente profilate de scurgere
din metal, grătare pentru bușteni, grătare de
șters încălțămintea, gradene din metal, glisoare
metalice pentru mobilă, glisiere din metal pentru
sertare, ghidaje din metal pentru sertare, gheare
de picior (crampoane) pentru cățărare, garnitură
de reglare (metal), garnituri metalice pentru
sertare, garnituri metalice pentru paturi, garnituri
metalice pentru mobilă, împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), cuiere
metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige), îmbinări
cu ax de rotație din metal, holz șurub cârlig din
metal, guri de evacuare a fumului (canale de
aerisire) din metal, grile metalice, grile din metal,
grile de ventilație (metalice) pentru construcții,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
grilaje din oțel, grilaje metalice extensibile,
întinzătoare din metal pentru catarame cu
camă, întinză toare de cabluri metalice pentru
ambarcațiuni, dispozitive de întindere pentru
curele din metal, etriere de întindere, dispozitive
de îndepărtare a păsărilor, acționate de vânt,
limitatoare de viteză din metal, laminate din
folie de aluminiu cașerat ă pe hârtie, lamele de
placare din metal, lamele de etanșare, lamele,
jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
sferice din metal, mânere metalice pentru
sertare, mânere metalice, mânere din metale
comune pentru sertare, virole pentru mânere,
matrițe (mulaj), materiale blindate din metal,
manșoane (articole de fierărie), mantale din
metal pentru șeminee, litere și cifre din metale
obișnuite cu excepția caracterelor de tipografie,
limitatoare de viteză metalice (mobile), pene
pentru roți confecționate în principal din metal,
pene metalice (altele decât cele pentru utilizare
în domeniul maritim), rotile metalice pentru
paturi, paravane metalice pentru cuptoare,
opritoare metalice pentru dulapuri, opritoare
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metalice, opritoare din metal, olane metalice
pentru coșuri de fum, ocheți de parâme, nicovale
cu două coarne, nicovale, plăci metalice de
drenaj, plăci metalice de ancorare, plăci metalice
cu bază reglabilă, plăci de strângere pentru
menghine (articole de fierărie), plăci de calare
din metal, plăci de bază metalice pentru picioare,
plăci de ancorare din metal, plasă de sârmă,
pitoane metalice (echipament de alpinism),
pitoane din metal, pinteni, platoșe (cuirase),
cârlige metalice pentru portmantouri, proptele
(nicovale portabile), racorduri de ungere,
racorduri metalice de expansiune, racorduri
olandeze din metal (altele decât vehicule), rame
de metal pentru plăcuțe de înmatriculare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
rampe din metal pentru parcarea vehiculelor,
rampe metalice, robinete de trecere (cruci de
îmbinare cu robinet) metalice, șine din metal
pentru sertare, șine de susținere din metal, șine
de glisare din metal pentru sertare, șarniere
metalice, șaibe metalice de separare, șaibe de
siguranță din metal, șaibe cu arc din metal, șaibe
(produse de fierărie), sigilii metalice de piston,
sigilii de plumb, scripeți metalici (cu excepția
celor pentru maș ini), ștergătoare din metal
pentru picioare, șine metalice pentru fotografii,
suporturi’ din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi de montanți din metal, supape metalice
cu clapetă, supape metalice pentru evacuare
(altele decât piese pentru mașini), stâlpi metalici
de delimitare, stâlpi din metal pentru distribuția
cablurilor, stâlpi din metal pentru conducerea
cablurilor, stâlpi din metal pentru accesarea
cablurilor, structuri de susținere din metal pentru
bannere, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, șuruburi cu cap inelar, suporturi în
consolă din metal, suporturi suspendate pentru
plante, din metal, suporturi pentru copaci (arbori)
(metalice), suporturi metalice pentru rafturi (cu
excepția pieselor de mobilier), suporturi metalice
pentru rafturi, suporturi metalice pentru plante,
suporturi metalice pentru motoare, suporturi
metalice pentru haine, suporturi metalice pentru
corturi, țăruși metalici pentru grădină, țăruși
metalici pentru corturi, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, țevi de scurgere din metal,
țesături metalice, șuruburi metalice pentru ghea
ță, tăvi metalice, tălăngi, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, tije de măcinare din oțel, trambuline
de metal, trapeze metalice pentru ambarcațiuni
cu pânze, tuburi metalice (produse de fierărie),
turnichete neautomate din metal, uși batante
din metal pentru câini/pisici, uși batante din
metal pentru pisici, ventilatoare (guri de aerisire)
din metal pentru clădiri, vitrine metalice pentru

magazine, ținte (dibluri) din metal, ținte pentru
geamuri, ținte pențru pulverizarea catodică,
articole de ambalat, de învelit și de balotat,
din metal, accesorii din metale commune
pentru dulapuri, recipiente metalice de ambalaj,
ambalaje din tablă cositorită, bene metalice
pentru reziduuri, bidoane (recipiente) metalice
pentru lapte, boxe de fătare pentru scroafe, din
metal, buncăre metalice (nemecanice), butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichid, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii metalice pentru gaz comprimat,
butelii metalice pentru gaz sau lichide sub
presiune, vândute goale, butoaie din metal altele
decât recipiente de uz casnic, butoaie metalice,
butoaie metalice (barice), butoaie metalice
pentru depozitare, butoaie metalice pentru sticle
de vin, buți din metal (butoaie), cadre din
metal pentru cutii, canale (de canalizare) din
metal, canistre de benzină din metal, canistre
de combustibil din metal, canistre din metal,
căptușeli ajustate pentru coșuri metalice, casete
metalice, carcase speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor metalice cu gaz comprimat,
carcase din metal, capsule’martor din metal,
capace înfiletate metalice, capace metalice
pentru sticle, capace metalice de îmbuteliere,
capace metalice de conserve, capace interne
plutitoare din aluminiu pentru utilizarea la
cisternele de depozitare a gazului sau a gazului
lichefiat, containere de transport din metal,
containere de siguranță din metal, containere
de gunoi metalice de uz industrial (bene),
containere de depozitare din metal, containere
cu cârlige pentru ridicat, din metal, conserve
metalice, conectoare metalice, colectoare pentru
apa de ploaie (metal), cilindri metalici de înaltă
presiune (containere), cilindri din metal, pentru
gaz comprimat sau lichide (gol), cilindri din metal
pentru lichide criogenice, cepuri metalice, cilindri
de oțel pentru aer lichid (lichefiat), cilindri de oțel
pentru gaz comprimat, cilindri din metal pentru
gaze comprimate, containere metalice pentru
deșeuri, containere metalice pentru deșeuri, nu
de uz medical, containere metalice pentru gunoi
(pubele), containere metalice pentru produse
chimice, lichide și gaze comprimate, containere
metalice plutitoare, copăi din metal, coșuri din
metal, coșuri din metale comune, coșuri din
metale comune pentru uz industrial, coșuri
metalice, coșuri metalice pentru hârtii de uz
industrial, cutii de colectare (metalice), cutii
de colectă (metalice), cutii de scrisori din
metal cu ușiță, cutii decorative metalice, cutii
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destinate stivuirii (metal), cutii din metal, cutii
din metal pentru băuturi alcoolice, cuști din
metal, cuști metalice pentru animale sălbatice,
cuști flotante din metal pentru piscicultură,
cuști metalice pentru transportul animalelor,
cutii metalice neelectrice pentru cabluri, cutii
metalice pentru conserve (goale), cutii metalice
pentru băuturi, cutii metalice pentru muniție, cutii
metalice pentru scrisori, cutii metalice pentru
truse de scule (goale), cutii metalice utilizate
pentru depozitare, cutii metalice, vândute
goale, cutii pentru unelte, din metal, cutii
poștale metalice, cuve metalice, dispozitive
metalice de închidere, dispozitive metalice de
închidere pentru recipiente, dispozitive metalice
de închidere pentru sticle, dopuri metalice pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, dulapuri metalice rezistente la foc
(seifuri), dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), dulăpioare metalice pentru
alimente, gabioane metalice, garnituri metalice
pentru sicrie, închideri cu capac confecționate
din metal, închizători de metal pentru genți,
închideri cu capac din metal, pâlnii colectoare
din metal pentru ape pluviale, paleți metalici
pentru încă rcare și descărcare, palete mobile
confecționate din metal, palete metalice pentru
manipulare, palete metalice de încărcare, palete
metalice de transport, palete de metal, oțel
pentru cutii de conserve, oțel pentru conserve,
palete metalice pentru manipulare, lăzi metalice,
lăzi din metal pentru sticle, jgheaburi metalice
de alimentare, recipiente din metal pentru
depozitarea și transportul de produse, rafturi
metalice paleți, rame metalice pentru morminte,
recipiente confecționate din metal destinate
utilizării la stocarea gazelor, recipiente de
reciclare din metal, recipiente din metal pentru
evacuarea uleiului de motor, recipiente din
metal pentru gaze comprimate, recipiente
metalice de aerosoli (goale), recipiente metalice
industriale pentru ambalare, recipiente metalice
pentru aerosoli, vândute goale, recipiente
metalice pentru depozitarea uneltelor (goale),
recipiente metalice pentru furaje, recipiente
metalice pentru gaz comprimat, recipiente
metalice pentru îngrășăminte lichide, recipiente
metalice pentru gaze lichefiate, rezervoare din
metal pentru transportarea gazului lichefiat,
rezervoare din metal pentru transportarea
gazelor comprimate, rezervoare din metal pentru
depozitarea gazului, rezervoare din metal pentru
ape pluviale, rezervoare de metal (structuri),
rezervoare de metal, rezervoare de decantare
din metal, rezervoare (containere) metalice
pentru stocarea lichidelor, rezervoare (cisterne)
de apă din metal de uz gospodăresc, rezervoare

(cisterne) de apă din metal, recipiente pentru
compost metalice, recipiente metalice pentru
acizi, recipiente metalice pentru combustibili
lichizi, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, recipiente metalice
sub formă de capsule, tubulaturi metalice,
palete metalice pentru transport, staniol, silozuri
metalice, silozuri de depozitare din oțel,
seifuri metalice rezistente la foc, lăzi metalice
pentru scule (goale), robinete metalice pentru
butoaie, rezervoare pentru depozitarea gazului
lichefiat (din metal), rezervoare metalice pentru
depozitarea lichidelor, rezervoare metalice
pentru depozitare de gaze comprimate, metal
rezervoare (structuri), rezervoare industriale
din metal pentru apă, rezervoare metalice
de separare, rezervoare metalice pentru apă
potabilă, acoperiri din aluminiu pentru faț ade,
acoperiri din metal pentru fațade, acoperiri
metalice, acoperiri metalice pentru tavane,
acoperiș metalic care încorporează baterii
solare, acoperișuri de metal, care includ
celule fotovoltaice, acoperișuri de metal, care
includ celule solare, acoperișuri metalice,
amestecuri refractare apte pentru turnare, din
metal, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze
din metal, arhitrave din metal, armături de
oțel pentru construirea planșeelor de beton,
armături metalice, armături metalice pentru
beton, armături metalice pentru construcții,
articole din metal destinate placării pereților
interiori, articole din metal pentru placare,
articole din metal pentru placarea fațadelor,
articole din metal pentru placarea pereților,
articole din metal pentru placarea pereților
interiori, articole din metal pentru placarea
tavanelor, balustrade din metal, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal pentru
pasarele, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru poduri, bandă hidroizolatoare din aluminiu
pentru îmbinări ale acoperi șurilor, bandă
hidroizolatoare din plumb pentru îmbinări ale
acoperișurilor, bare de armare din metal, bare de
armare din metal pentru zidării, articole metalice
folosite în construcții, articole metalice utilizate
în construcții, baghete decorative din metal, bare
de armare din metal pentru beton, bare de
armătură din metal pentru lucrări de zidărie, bare
de fontă nodulară, bare de metal pentru băi și
dușuri, bare din metal, bare metalice de prindere
pentru căzi de baie, bare pentru grătare metalice,
bariere antiefracție din metal, benzi de plumb
destinate utilizării la ferestre, benzi metalice
pentru plinte, blocuri de coșuri de fum (metalice),
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blocuri metalice pentru construcție, blocuri
metalice pentru utilizare în construcția podelelor,
blocuri refractare din metal, borduri de alei,
confecționate din materiale metalice, buiandrugi
de metal, cadre de o țel pentru construcții,
cadre din metal pentru cămine de vizitare, cadre
metalice, cadre metalice (construcții), cadre
modulare prefabricate din oțel, cadre spațiale
metalice, cadre structurale (schelete) din metal
pentru construcții, cadre structurale din metal
pentru construcții, canale de aer din metal
pentru clădiri, cămine de vizitare confecționate
din metal, cămine de vizitare din metal, canale
de aerisire din metal, canale de scurgere din
metal, canale de scurgere metalice, canale de
ventilaț ie metalice, canale metalice de fum
destinate utilizării în construcții, canale metalice
de scurgere, canalizări stradale din metal,
capace de ventilație metalice pentru canalele
de ventilație, capace metalice pentru guri de
aerisire, capace metalice pentru guri de vizitare,
capace pentru guri de vizitare confecționate
din metal, capace și grătare metalice pentru
guri de scurgere, capiteluri (metalice) care
fac parte din coloane, capiteluri (metalice)
care fac parte din piloni, colțare metalice cu
plasă, componente de construcții (metalice) sub
formă de plăci, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, căptușeli
metalice (construcții), căptușeli metalice pentru
coșuri de fum, căptușeli metalice pentru
pereți, căptușeli refractare pentru cuptoare,
din metal, căptușiri din metal, cărămizi pentru
construcții, cărămizi refractare din metal,
cărămizi semirefractare din metal, carosabile
din metal, coame metalice de acoperiș, cofraje
metalice pentru beton, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, conducte metalice
pentru instalații de aer condiționat, conducte
metalice pentru instalații de climatizare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilație,
conducte metalice pentru încălzire, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, console (din metal), construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli (de
metal), componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice fabricate pentru
fundaț ii de clădiri, componente metalice pentru
acoperiș, componente metalice prefabricate
pentru construcții, cornișe metalice, ornamente
de cornișe metalice, coșuri de fum din oțel, dale
de acoperire din metal, dale de perete, metalice,
dale de promenadă din metal, dale metalice, dale
metalice de pardoseală pentru construcții, dale
metalice de tavan, dale metalice pentru pavaje,

dispozitive metalice de ancorat, distanțiere
ca elemente de construcție confecționate din
metal, construcții cu structuri metalice, corniere
de acoperiș, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), dreptare metalice
folosite în construcția și montarea planșeurilor,
elemente de construcții prefabricate metalice,
elemente de fațadă din metal, elemente metalice
pentru fațade de clădiri, elemente metalice
pentru tavane, elemente prefabricate din metal
pentru construcții, extrudări metalice, fante de
ventilație confecționate din metal, fațade din
metal, fațade din metal pentru pereț i, dolii
din metal pentru construcții, dolii metalice
(construcții), dolii metalice pentru acoperișuri,
flanșe de ancorare din metal, foi de oțel pentru
construcții, foi metalice pentru acoperișuri, fontă
pentru utilizare în construcții, forme metalice de
turnare, forme metalice de turnare pentru beton,
frize (elemente metalice pentru construcții),
garduri din zale metalice, garduri și panouri
metalice, garnituri din metal pentru rigole, ferme
de acoperiș din metal, feronerie arhitecturală
utilizată în construc ții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie pentru construcții, grilaje
din metal, grilaje din metal pentru drumuri,
grilaje din metal pentru pavaje, grilaje din metal
pentru tavane false, grilaje metalice, grinzi cu
zăbrele, grinzi de construcții (metalice), grinzi
de fier sau oțel, bare pentru grătare metalice,
garnituri metalice pentru construcții, grilaj din
metal, grilaje de metal, grilaje de ventilare din
metal, grinzi metalice, grinzi metalice pentru
clădiri, grinzi subțiri din metal, guseuri din
metal, instalații pentru pereți cortină din metal,
instalații metalice pentru plafon, intradosuri
(materiale metalice de construcții), îmbrăcăminte
murală din metal pentru clădiri, îmbrăcăminte
murală din metal pentru construirea pereților,
îmbrăcăminte pentru construcții metalice,
îmbrăcăminte rutieră metalică, grinzi (metalice)
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru sisteme de cofrare, grinzi din oțel,
jgheaburi din metal pentru colectarea apei de
ploaie, jgheaburi din metal pentru colectarea
apei reziduale, jgheaburi din metal pentru
evacuarea apei de ploaie, jgheaburi din metal
pentru evacuarea apei reziduale, jgheaburi
metalice, jgheaburi metalice pentru acoperiș,
lambriuri din metal, lame metalice de parchet
flotant, învelitori din metal pentru acoperișuri,
învelitori metalice pentru acoperișuri, intradosuri
(metalice), jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din aluminiu, jgheaburi din metal
pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, manșoane de ancorare din metal,

379

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

materiale de construcție din oțel, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de suprafață pentru terenuri
de sport pentru toate anotimpurile (metalice)
pentru exterior, materiale de suprafață pentru
terenuri de sport pentru toate anotimpurile
(metalice) pentru interior, materiale de întărire
din metal pentru construcții, materiale metalice
de construcție pentru șosele, materiale metalice
de pavaj, materiale metalice de întărire pentru
construcții, mână curentă din metal pentru
scări, materiale pentru căile ferate, materiale
metalice pentru acoperiș uri, materiale metalice
pentru construcție, materiale metalice pentru
construcții, materiale metalice pentru construirea
drumurilor, materiale metalice pentru edificare și
construcții, materiale metalice refractare pentru
construcții, materiale refractare metalice arse
(material de construcții), matrițe de turnare sub
presiune din metal, matrițe din metal pentru
turnarea produselor din ciment, membrane
metalice pentru acoperișuri, metale de placare,
mulaje din metal pentru construcții, mulaje
metalice, muluri din metal pentru construcții,
panouri acustice din metal pentru tavane,
panouri acustice, din metal, panouri antistropi
(metalice), panouri de acoperire din metal
pentru construirea pereților, panouri de acoperire
izolante din metal pentru pereți, panouri de
metal, panouri de pereți despărțitori din metal,
panouri de tavan, din metal, panouri din
metal, panouri din metal pentru pereți laterali,
panouri din metal pentru placarea acoperișurilor,
obloane metalice pentru arhitectură, ornamente
din metal pentru construcții, palplanșe metalice,
panouri acustice din metal pentru pereți,
panouri metalice de pardoseli, panouri metalice
de perete, panouri metalice de placare,
panouri metalice despărțitoare pentru cameră
(altele decât mobilierul), panouri metalice
izolante pentru construcții, panouri metalice
pentru acoperișuri, panouri metalice pentru
garduri, panouri metalice pentru placarea
clădirilor, panouri metalice pentru plafon, panouri
metalice pentru timpan (arhitectură), panouri
modulare din metal pentru pereți, panouri
din metal pentru tavane, panouri exterioare
din metal, panouri frontale metalice, panouri
metalice, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, parapete din metal, paravane
metalice (altele decât mobilierul), paravane
metalice (pereți despărțitori), paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli confecționate din
aliaje metalice, pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje confecționate din metal, pavaje

metalice, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pereți de compartimentare din
metal, pereți despărțitori din metal, pereți
despărțitori metalici (care nu fac parte din
mobilier), pereți din metal pentru cabine, piese
de conectare din metal pentru jgheaburi,
piese de feronerie arhitecturale din metale
comune și aliajele acestora, piese metalice
ștanțate, piese turnate din aliaje metalice
pentru construcții, piese turnate din metal
pentru construcții, piese turnate din plumb sau
aliaje ale acestuia, piloni din metal, placaje
metalice pentru pereți, placare cu aluminiu,
placări cu metal pentru protecție împotriva
intemperiilor, placarea cu metal a pereților
clădirilor, pereți metalici blindați, pereți metalici
pentru construcții, pereți metalici prefabricați,
pereți mobili confecționați din metal, plăci de
construcții (metalice) cu proprietăți de izolare,
plăci de intrados (metalice): plăci de pardoseală
metalice, plăci de perete din metal, plăci de
tavane din metal, plăci din metal, plăci metalice,
plăci metalice de acoperire, plăci metalice de
blindare pentru clădiri, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, plăci de acoperire
din metal, placări (metalice) pentru construcții,
plăci de ancorare, plase din metale comune,
plinte de metal, plăci metalice de construcție,
plăci metalice pentru acoperirea pereților,
plăci metalice pentru construcții, plăci metalice
pentru exterioare (de protecție) împotriva
intemperiilor, plăci metalice pentru panouri,
plăci murale metalice, plăci (metalice) pentru
plafoane, plăci profilate (metalice), plafoane
metalice, planșee metalice, planșee pentru
barje (metalice), planșee provizorii metalice,
profile de protecție din metal pentru pereți,
profile (profiluri) metalice, plinte din metal, plinte
metalice, podele metalice, porticuri din metal,
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme
de informație sau de afișaj, profile metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profiluri metalice, profiluri metalice
cu izolare termică, profiluri metalice pentru
scopuri de izolare termică, protecții din metal
pentru ferestre, rame metalice pentru construcții,
schelete din metal pentru camere, reazeme
pentru poduri (materiale de construcții) metalice,
rigole metalice de scurgere, rigole metalice
stradale, rozete (decorațiuni de tavan) din metal,
schelete din metal pentru tavane, scânduri
din metal pentru podea, scări confecționate
din metal, scări de metal, scări din metal,
secțiuni de pardoseală confecționate din metal,
secțiuni de profiluri prin extruziune din aluminiu,
șarpante de acoperiș din metal, șarpante
metalice, șarpante metalice pentru construcții,
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secțiuni extrudate de aluminiu, secțiuni profile
metalice, segmente confecționate din metal
pentru căptușirea tunelelor, segmente metalice
fasonate, sisteme modulare de șemineu din
oțel, socluri din metal, șine confecționate din
metal, șine de ancorare din metal, șine de
ancorare din metal pentru apartamente, șine de
ghidare din metal, șine de metal pentru căzi
de baie, șine de oțel, șine glisante din metal,
șine profilate din metal pentru placare, șipci
metalice, spaliere metalice, streșini din metal,
structuri de pereți prefabricate din metal cu
izolație din vată minerală, structuri de schelete
din metal, structuri din metal pentru acoperișuri,
structuri din oțel, structuri metalice, structuri
metalice pentru construcții, stâlpi de delimitare
din metal, stâlpi de metal (părți de construcție),
stâlpi metalici pentru limitare, structuri metalice
pentru închiderea balconului, structuri modulare
metalice, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), structuri pentru cadre
metalice, structuri reticulare metalice, suporturi
din aluminiu pentru panouri, suporturi din metal
pentru jgheaburi, suporturi din metal pentru
sticlă, suporturi din metal pentru zidării, suporturi
metalice de parapete, suporturi metalice pentru
plafoane, tablă metalică pentru acoperiș, țevi,
tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, table metalice pentru
acoperișuri, table pentru acoperișuri metalice,
tavane cu panouri (metalice), tavane suspendate
cu cadre metalice, tavane suspendate metalice,
terminale de coșuri de fum (metalice), tije
de armătură din metal, toarte de ancoraje
metalice, unelte metalice pentru construcții,
țigle metalice, țigle metalice de acoperișuri,
țigle metalice pentru acoperișuri, țigle olandeze
metalice, unități de construcții modulare
transportabile din metal, metal unități modulare
pentru construcții, ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, versante metalice pentru acoperiș,
alamă, metal alb, aliaj de aluminiu ranforsat
cu bauxită, aliaj de titan, aliaj de uraniu, aliaje
argint- nichel, aliaje cu agenți aditivi pentru
producția fierului, aliaje cu agenți aditivi pentru
producția oțelului, aliaje de aluminiu, aliaje de
aluminiu ranforsate cu ceramică, aliaje de crom,
aliaje de fier, aliaje de fier-carbon, aliaje de
magneziu, aliaje de metal cu calciu și aluminiu,
aliaje din aluminiu, aliaje din magneziu, aliaje
din nichel, aliaje din oțel brut sau semifabricat,
brute sau semifabricate, aliaje forjate (metal),
aliaje metalice, aliaje metalice pentru fabricarea
ulterioară, aliaje plumb-cositor, aliaje utilizate
pentru turnare, aluminiu, folii din aluminiu, aliaje
de metale obișnuite, aliaje de plumb, aliaje
de staniu placate cu argint, aliaje din alamă,

bandă de oțel, bandă metalică, bare cilindrice
metalice, bare confecționate din titan, bare de
cositor, bare de cositor sub formă de spirală,
bare de metal pentru prelucrare ulterioară, bare
de oțel laminate la cald, bare de oțel tras la
rece, bare din oțel finisate la rece, bară din
oțel, aluminiu ranforsat cu bauxită, aluminiu
ranforsat cu ceramică, metal antifricțiune, bandă
de cupru, bare din oțel tubular, bare filetate din
metal, bare metalice, bare metalice exfoliate,
bare metalice trase și șlefuite, benzi de aluminiu,
benzi metalice subțiri, bile de oțel, blindaje,
blindaje din metal, blumuri (metalurgie), brame,
bronz, butuci de metal, cadmiu, catarge metalice
(cu excepția antenelor sau pentru ambarcațiuni),
cobalt brut (metal), crom, minereuri de crom,
cupru brut sau semifabricat, deșeuri de carbonoțel cu conținut redus de cupru, deș euri de
oțel sau metal feros, deșeuri din oțel aliat,
discuri de aluminiu, discuri din metal, ferocrom,
feromolibden, minereuri de fier, fier, piese turnate
din fier , fier galvanizat, fier spongios, fier sub
formă de benzi, fier sub formă de granule,
foi de aluminiu, foi de blindare din metal, foi
de metal inclusiv cele din aliaje de oțel și
titan, foi de oțel pentru caroserii de automobile,
ferosiliciu, ferotitan, ferotungsten, fibre de oțel,
fontă brută sau semifabricată, galenă (minereu),
germaniu, gluciniu (beriliu), hafniu (celțiu), indiu,
limonit (mineral), lingouri de cupru, lingouri de
fier pur, lingouri de Magneziu, lingouri de metal
obișnuit, lingouri din aliaj de aluminiu, lingouri
din aliaj de plumb, lingouri din aliaj de staniu
(cositor), lingouri din aliaj de titan, lingouri din
aliaj de zinc, lingouri din aliaj pe bază de cupru,
lingouri din aliaje de magneziu, lingouri din
aluminiu, lingouri din aliaje de nichel, magneziu,
mangan, metale comune forjate, metale comune
și aliajele acestora inclusiv oțel inoxidabil, metale
comune și aliajele lor, metale comune, brute sau
semiprelucrate, pentru prelucrarea ulterioară,
metale feroase, metale grele, metale laminate,
metale neferoase, metale neferoase și aliajele
lor, metale neprețioase obișnuite, aliaje din
metale obișnuite, metal de bază în stare brută,
metale, metale anodice, metale comune, metale
sub formă de folie pentru imprimante 3D,
metale sub formă de pulbere pentru imprimante
3D, metale sub formă de pulberi, materiale
metaloceramic (cermeți), minereuri, minereuri
de cobalt, minereuri de cupru, minereuri de
fier, minereuri de mangan, minereuri de metal
tratate, minereuri de molibden, minereuri de
nichel, minereuri de plumb, minereuri de
staniu, minereuri de wolfram, minereuri de zinc,
minereuri metalifere, molibden, montanți din
metal, nichel, niobiu, nișe (metal), oțel, aliaje
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de oțel, benzi de oțel, oțel brut, oțel sub
formă de plăci, oțel sub formă de folii, oțel
sub formă de foi, oțel sub formă de cilindru,
oțel sub formă de bobine, oțel sub formă de
benzi, oțel sub formă de bară, oțel profilat, oțel
placat, oțel inoxidabil sub formă de foi, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil,
oțel carbon, oțel brut sau semifabricat, piese
turnate din oțel, piese turnate din oțel sub formă
de foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă,
piese turnate din fontă (semifabricate), piese din
metale forjat, piese din metal brut, piese de metal
brute pentru confecționarea țevilor de arme,
piese de metal brute pentru confecționarea
cartușelor, panouri de cupru pentru fabricarea
plăcilor cu circuite electrice, oțeluri sub formă
de tambure, oțeluri relaminate, oțeluri laminate,
table din oțel, oțel sub formă de rulou, oțel sub
formă de tije, oțel tras la rece, pilitură, pirite
de fier, platbande, platbande de oțel laminate
la rece, plumb brut sau semifabricat, plumb
pentru turnarea figurilor, plăci de blindare din
metal, plăci de oțel acoperite cu vinii, plăci
din aluminiu, plăci din metal inclusiv cele cu
aliaje de oțel și titan, plăci din metale comune,
plăci din oțel galvanizat, poansoane pentru ștanț
area monedelor, praf de cupru, prefabricate
din oțel, pudre metalice utilizate în fabricare,
pudră de magneziu, pudră de niobiu, pudră
de tantal, pudră de zinc, pulbere de aluminiu,
pulbere de mangan, pulbere de tungsten, rulouri
metalice laminate la rece, stâlpi (popi) din oțel,
stâlpi metalici (cu excepția antenelor sau pentru
ambarcațiuni), sârmă laminată, staniu, staniu și
aliaje de staniu (cositor), table, table din oțel
acoperite cu vinii, table din oțel acoperite cu zinc
(galvanizate), tablă de aluminiu, tablă metalică,
bandă metalică și bobine metalice, tablă placată
cu nichel și zinc, tantal (metal), tantalul și aliajele
sale, tije filetate din metal, tije metalice, tije
metalice acoperite cu flux, tije sau vergele de
oțel, zirconiu, zinc și aliaje de zinc, zinc, vanadiu,
tungsten, tuburi din oțel, inclusiv cele laminate,
decapate sau șlefuite, tuburi din oțel laminat la
cald, tombac, tole, titan și aliaje de titan, titan brut
sau semiprelucrat, titan.
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru mă turare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, mașini și mașiniunelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, generatoare de curent,
generatoare de electricitate.

35. Asistență în afaceri, management și servicii

administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import- export, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, 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, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, 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 contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, 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, 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 pentru preluarea comenzilor,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții pentru
terţi, servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
import și export, servicii de telemarketing, servicii
pentru promovarea exporturilor, vânzare prin
licitație publică.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, parcare
și depozitare de vehicule, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare, transport,
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organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, abraziune,
acoperire cu folie subțire a componentelor
optice, acoperire cu pulberi, acoperire de
lentile optice, acoperire electroforetică, acoperire
electrolitică, acoperire prin nitrurare în plasmă,
acoperirea (placarea) metalelor, acoperirea
metalelor, acoperirea metalelor (nu prin vopsire),
acoperiri cu nitrură de titan, amestecare de
lubrifianți pentru terți, amestecarea de petrol
în stare brută și uleiuri sintetice, aplicare de
straturi de protecție pe suprafeț ele mașinilor
și uneltelor, aplicare de straturi folosind tehnici
de depunere chimică din faza de vapori,
aplicare de straturi folosind tehnici de depunere
fizică din faza de vapori, aplicare de straturi
folosind tehnici de depunere în vid, aplicare de
straturi folosind tehnici de pulverizare termică
cu jet de plasmă, aplicare de straturi rezistente
la uzură pe metale și plastic, aplicare de
straturi rezistente la uzură prin procese autocatalitice, aplicare de straturi rezistente la
uzură prin procese electrolitice, aplicare de
straturi rezistențe la uzură pe componente
tehnice, aplicarea unui strat de finisare pe
foile și rolele din oțel inoxidabil, arămire,
călirea metalelor, conversie catalitică de compuși
chimici, cristalizarea metalelor, cromare,
cromarea articolelor metalice, cromarea dură
a suprafețelor metalice, cromarea dură și
nichelarea dură a suprafețelor metalice,
cromarea obiectelor metalice, cufundare la
cald, cuprare, debitare, rindeluire (ferăstrău
mecanic), debitarea materialelor, decapare,
dezoxidarea circuitelor imprimate, emailarea
metalelor, extrudarea de aliaje metalice,
fasonarea componentelor metalice, finisarea
metalelor, finisarea suprafețelor articolelor
metalice, finisarea suprafețelor prin ciocănire,
formare la rece a metalului, frezare, furnizare
de informații privind tratarea materialelor,
galvanizare: galvanizarea metalelor, gravare,
gravarea de matrițe, gravarea șabloanelor,
imprimare 3D, informații privind tratarea
materialelor, informații în domeniul prelucrărilor
de materiale: laminare, laminare de plăci de
metal, laminarea metalelor, lipirea metalelor,
lucrări de forjare, lustruirea oțelului inoxidabil,
lustruirea prin abraziune a suprafețelor metalice,
lustruirea suprafețelor, acoperirea metalelor,
călirea metalelor, metalizare, metalizarea

suprafețelor, nichelare, nichelarea dură a
suprafețelor metalice, perforarea metalelor,
placarea metalelor, placarea pe interior și pe
exterior a țevilor și tuburilor metalice, placarea
și laminarea metalelor, polimerizare, polizare,
polizare prin abraziune, polizarea metalelor,
prelucrare de metale, prelucrare de piese
pentru alte persoane (servicii de prelucrare
mecanică), prelucrare metalurgică, prelucrare
oxizilor de fier, prelucrarea catalizatorilor de
ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, presarea
metalelor, sablare cu alice metalice, servicii de
matrițare pentru componente de automobile,
servicii de polizare, servicii de recoacere, servicii
de sablare, servicii de sudură, servicii de
topire de metale, servicii de tratare a metalelor,
șlefuirea suprafețelor, ștanțarea metalelor,
sudare, tinichigerie, tăiere cu fierăstrăul, tăiere
de metale, tăierea metalelor, tăierea oțelului,
tratarea la cald a metalelor, tratarea la cald
a minereurilor, tratarea la cald a suprafețelor
metalice, tratarea la cald a țevilor și tuburilor
metalice, tratarea metalelor, tratarea metalului
(călire), tratarea metalului (emailare), tratarea
metalului (forjare), tratarea metalului (matrițare),
tratarea metalului (modelare), tratarea metalului
(ștanțare), tratarea pieselor metalice pentru
prevenirea coroziunii, pe baza proceselor de
galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, tratarea (prelucrarea)
metalului, tratarea pieselor metalice pentru
prevenirea coroziunii, turnare în metalurgie,
turnarea metalelor, turnări sub presiune, zincare.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09033

(210)
(151)
(732)

M 2021 09034

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI 7, ET. 2, APT. 6, SECTOR
1, ROMANIA

(740)

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

17/12/2021
KONCERN ZA PROIZVODNJU
I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

(540)

17/12/2021
ȚIFREA RALUCA BRÎNDUȘA
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. CRISAN, NR. 1, PARTER,
BL. 80, AP. 42, JUDETUL SĂLAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

Botanikum Pur şi
Simplu din Natură

TREATNESS
(531)

Clasificare Viena:
24.09.02; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți, prăjituri, napolitane
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.03.13
(591) Culori revendicate:negru, galben, maro,
verde, albastru, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpun lichid, săpunuri nemedicinale, săpunuri
cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri de baie
lichide, săpunuri lichide pentru mâini și față,
săpunuri sub formă de gel, uleiuri pentru masaj,
uleiuri de masaj, creme de masaj, nemedicinale,
produse de masaj, nemedicamentoase, uleiuri
pentru masaj corporal, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri de masaj pentru față, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice naturale, uleiuri
naturale de uz cosmetic, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
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nemedicamentoase pentru piele, ser de față
de uz cosmetic, ser anti-îmbătrânire, ser
anti îmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice hidratante, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți pentru
păr, vopsele pentru păr, luciu de păr, creme de
păr, balsamuri pentru păr, fixative pentru păr,
spumă pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, ser de păr, loțiuni colorante
pentru păr, șampoane de păr nemedicinale,
tratamente permanente pentru păr, loțiuni tonice
pentru păr, produse nutritive pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, produse lichide pentru

păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr de uz cosmetic, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, pudre pentru față, machiaj pentru față,
măști pentru față, săpunuri de față, geluri pentru
fata, uleiuri de față, șervețele pentru față, pudre
cosmetice pentru față, produse exfoliante pentru
față, loțiuni cosmetice pentru față, măști de
înfrumusețare pentru față, măști pentru față și
corp, creme de față și de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09035

17/12/2021
FERMA RALI SRL, STR. G-RAL
ALEXANDRU ANGELESCU NR.
1B, JUDETUL PRAHOVA, SAT
PIORESTI, COMUNA POIENARII
BURCHII, 107437, PRAHOVA,
ROMANIA

Goldenbee
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12
(591) Culori revendicate:galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, miere de manuka, produse tartinabile
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dulci (miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09037

(740)

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

17/12/2021
OZTASAR SRL, STR. PRINCIPALA
NR. 1, CONSTRUCTIA C5,
JUDETUL PRAHOVA, COMUNA
PAULESTI,SAT PAULESTII NOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu (HEX #ff0000),
alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în baruri, furnizare de
alimente, produse de patiserie și băuturi în
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servire de alimente, produse de
patiserie și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

SKY VILLAGE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de constructii de cladiri rezidentiale
si comerciale, servicii de constructii civile.

(540)

(511)

(540)

M 2021 09038

17/12/2021
GEOBUR COFFEE SRL, STR.
ARGESELU 15, BL. 36, AP. 38,
ET. 4, BUCURESTI, PERMIS,
ROMANIA

COFFEE PRINT Coffee shop

17/12/2021
REFEEL NATURAL S.R.L., STR.
FLORIMUND MERCY NR. 3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

Refeel

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09040

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 și odorizante, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
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pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea magazinelor, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistență
în administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, furnizare de
asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de asistență în afaceri, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
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 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
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul

online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, 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 îmbrăcăminte, 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
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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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 produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, intermedierea
de contacte comerciale și economice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
agenții de import și export, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, asistență medicală pentru animale,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09041

17/12/2021
CIPRIAN DOROFTEI, STR.
STEAUA ROȘIE NR. 27, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

ZA'ATAR LEBANESE
STREET FOOD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor,
servicii
de
consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
restaurante, management de restaurante pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
restaurante, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea restaurantelor şi managementul
restaurantelor, servicii de publicitate, marketing
și promovare, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse
alimentare, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante fastfood, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații din domeniul culinar printr-un site web,
servicii contractuale de alimentație, sservicii
de servire de mâncare destinată consumului
imediat, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
rezervări la restaurant, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de bar,
servicii de pensiune, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, sculptură în alimente, servicii hoteliere,
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 restaurante udon and soba, decorare
de alimente, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09042

17/12/2021
PREPDRO FARM S.R.L., STR.
EFTIMIE MURGU NR.112, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

Prepdro Farm
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 01.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Echipamente de telecomunicații.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09046

(210)
(151)
(732)

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

(540)

20/12/2021
NICOLAE OIESDEAN, STR.
DOAMNA STANCA NR. 89, AP. 17,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

M 2021 09050

20/12/2021
PHOENICIA EXPRESS SRL,
STR ODAII NR 441-443, CAM 1,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ANDDORO

Shop Amfiteatru
Phoenicia Blue View

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.06; 26.11.08; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Televizoare, receptoare de satelit, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, antene de recepție pentru emisia
prin satelit, radiouri, alarme și echipamente
de avertizare, sisteme de supraveghere video,
aparate pentru supraveghere de securitate,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, antene, rutere
de rețea, rutere pentru rețea de arie largă
(WAN), rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, amplificatoare de
semnal, amplificatoare de semnal fără fir,
distribuitoare pentru amplificarea semnalelor
(hub-uri) în rețelele informatice, telefoane,
telefoane inteligente, telefoane cu internet,
conectoare pentru telefoane, smartphone-uri
cu ecran extensibil, laptopuri, tablete, tablete
digitale.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.04;
26.04.05; 26.11.02
(591) Culori revendicate:verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comert cu amanuntul.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09051

(740)

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

promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agentii de import și export,
administrarea magazinelor.
37. Servicii de asamblare, reparații şi întreţinere
cu privire la dispozitive, aparate și instrumente
medicale, servicii de remediere a defecțiunilor
cu privire la aparate medicale, service aparatură
medicală.
39. Servicii de distribuţie, transport şi depozitare
de dispozitive, aparate și instrumente medicale.
44. Servicii de furnizare de dispozitive,
aparate și instrumente medicale, închiriere de
dispozitive, aparate și instrumente medicale,
servicii de consiliere în materie de dispozitive,
aparate și instrumente medicale.

20/12/2021
PAPAPOSTOLOU SRL, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
37, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

PAPAPOSTOLOU
Medical Equipment
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 01.05.01
(591) Culori revendicate:rosu, gri, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail în
legătură cu dispozitive, aparate și instrumente
medicale, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere comod din magazine, din cataloage
cu livrare prin corespondenţă sau media
electronică, şi anume de pe site-uri web,
servicii de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,

(540)

M 2021 09052

20/12/2021
SC VEGANZZA CONCEPT
SRL, STR. LIVENI NR. 15,
PARTER, CAMERELE NR. 1, 2,
3 ȘI 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Veganzza naturalicious taste
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 05.03.14
(591) Culori revendicate:maro , verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi raw vegan, prăjituri raw vegan,
ciocolata raw vegan, bomboane fără zahăr,
batoane, pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, biscuiţi /
fursecuri, bomboane de decor pentru torturi,
dulciuri raw vegan.
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35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, anume produse
cu specific raw vegan (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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09054

20/12/2021
DONALAM SRL, PRELUNGIREA
BUCUREŞTI NR. 162, JUDEŢ
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

HYBORN

M 2021 09053

20/12/2021
SC SAPORI DI CASA SRL,
INTRAREA SABITEI NR. 34,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

SAPORI di casa
catering & events
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.09.17; 11.01.01
(591) Culori revendicate:rosu, verde, maro,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de buffet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.04.05;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone Dark
Green 7722), galben (Pantone Yellow
2010)
(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, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, 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, reriliu (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

392

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(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 mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alama, brută sau semiprelucratâ, 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 semiprelucratâ, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)
celtium / hafniu (celțiu), materiale metaloceramice, lanțuri metalice, contrașine metalice
pentru căile ferate / șină de ghidare pentru
căile, ferate, lăzi metalice / containere metalice,
cuști metalice pentru găini, forme metalice pentru
răcire (turnătorie), capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, 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, 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, sârmă 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 si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire 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
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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 d, 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 folie
sau pulbere pentru imprimante d, 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,
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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 de 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 înărcăturilor / curele
metalice pentru, manipularea înărcăturilor/, 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, fiertungsten, 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, placi metalice de căptușit 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 înfășurare 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 afișa) (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
aie afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele, de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în,
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
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comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor, apar ținând leițilui, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou*, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și, vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, "publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de

comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii,
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ai 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),
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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, 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 siteurilor 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
legătură cu tehnologia calculatoarelor și,
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la, distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de

contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 09055

20/12/2021
DONALAM SRL, PRELUNGIREA
BUCUREŞTI NR. 162, JUDEŢ
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

Clasificare Viena:
26.11.05; 26.04.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone Dark
Green 7722), galben (Pantone Yellow
2010)
(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, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, 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, reriliu (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 mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alama, brută sau semiprelucratâ, 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 semiprelucratâ, lanțuri
pentru vite, plafoane metalice, celțiu (hafniu)
celtium / hafniu (celțiu), materiale metaloceramice, lanțuri metalice, contrașine metalice
pentru căile ferate / șină de ghidare pentru
căile, ferate, lăzi metalice / containere metalice,
cuști metalice pentru găini, forme metalice pentru
răcire (turnătorie), capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, 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, 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, sârmă 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
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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 si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire 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 d, 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 folie
sau pulbere pentru imprimante d, 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,
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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 de 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 înărcăturilor / curele
metalice pentru, manipularea înărcăturilor/, 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, fiertungsten, 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, placi metalice de căptușit 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 înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
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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 afișa) (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
aie afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele, de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în,

alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor, apar ținând leițilui, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou*, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și, vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, "publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
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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
ai 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 siteurilor 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
legătură cu tehnologia calculatoarelor și,
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la, distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
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domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09057

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, 300030,
TIMIȘ, ROMANIA

20/12/2021
UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI,
CALEA ARADULUI NR.119, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AB TV akademika banat
tv USAMVB Timişoara
(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Difuzarea de radio şi televiziune, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, trimiterea de
mesaje, furnizarea de forumuri online, transmisie
de podcasturi, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de videoconferinţă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09058

20/12/2021
DOMENIILE RECAŞ S.R.L.,
LOCALITATEA RECAȘ, NR. 254,
CAM. 1, JUDEȚ TIMIȘ, RECAȘ,
TIMIȘ, 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 09059

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, 300030,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

20/12/2021
UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI,
CALEA ARADULUI, NR.119,
JUDET TIMIS, TIMISOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

#setupyourlifesetupyourfuture
by USAMVB TIMIŞOARA
(511)

DR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.11.18; 05.07.10; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, trimiterea de
mesaje, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de
videoconferinţă.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
publicarea cărților și textelor, altele
decât
textele cu scop publicitar, servicii de
reporteri
de
știri, reportaje fotografice,
fotografie, servicii culturale, educaționale,
academii (educaţie), antrenare (instruire),
organizarea
şi
susţinerea
colocviilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de artă,
transfer de know-how (instruire), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09060

(740)

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

20/12/2021
DOMENIILE RECAŞ S.R.L., LOC.
RECAȘ NR. 254, CAM. 1, JUDEȚ
TIMIȘ, RECAŞ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09061

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

20/12/2021
ALBERTEMMA, SAT PALTINOASA,
NR 625, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA PĂLTINOASA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Possesio Rykas
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.
───────

Albemma
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.01; 07.01.11; 29.01.01;
29.01.08
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi
utilizaţi în construcţie, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi pentru utilizare în construcţii,
adezivi pentru fixarea plăcilor de faianţă, adezivi
pentru fixarea plăcilor de izolare, adezivi pentru
acoperiş cu aplicare la cald, compoziţii de
adezivi şi chituri pentru repararea elementelor de
etanşare, chituri şi substanţe de umplere pentru
uz industrial, siliconi, rasini din polistiren.
2. Vopsea pentru exterior, vopsea pentru
interior, vopsea de protecţie împotriva ruginii,
acoperiri acrilice decorative (sub formă de
vopsea), vopsea email, vopsea colorată pentru
faţade, acoperiri acrilice de protecţie (sub
formă de vopsea), lacuri, coloranţi pentru
vopsele, compoziţii pe bază de silicon pentru
straturi de finisare, vopsele, firnisuri, lacuri,
substanțe de protecție contra ruginii și
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contra deteriorării lemnului, pigmenți, coloranți,
cerneluri pentru imprimare, marcare și gravură,
rășini naturale în stare brută, folie din metal
pentru pictori, decoratori, tipografi și artiști,
decapanți, mordanți pentru lemn , vopsea email,
amorsa, diluant, diluant pentru vopsea, grunduri,
silicon, compozitii pe baza de silicon, vopsele
spumante, var, lapte de var utilizat ca vopsea,
var stins.
6. Platforme de lucru din metal (schelărie),
platforme mobile pentru lucrul la înălțime
(eșafodaje de schelărie), materiale metalice
pentru edificare și construcții, structuri metalice
transportabile, cabluri și sârme neelectrice din
metale comune, produse din fier și metal,
recipiente din metal pentru depozitarea și
transportul de produse, materiale de constructie
metalice.
8. Discuri abrazive cu smirghel, discuri pentru
taiere (unelte actionate manual), discuri pentru
lustruire (unelte actionate manual, discuri
actionate manual.
17. Chit, bandă de cauciuc pentru izolație,
poliester (izolatie), izolație din polistiren
expandat dispusă sub pardoseală, folie
poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, izolatie pentru parchet, substraturi
de pardoseală pentru controlul acustic,
bandă adezivă antialunecare pentru aplicare
pe pardoseală, etansant acrilic, membrana
fundatie, polistiren, panouri de polistiren pentru
izolare, spuma poliuretanica pentru izolare,
izolatie cu spuma pentru constructii si cladiri.
19. Panouri din polistiren utilizate în construcţii,
cărămidă pentru şemineuri, compoziţii de
tencuială pentru utilizare în construcţii,
ciment, mortar uscat pentru construcţii, mortar
pentru construcţii, emulsii bituminoase pentru
construcţii, carton bituminat pentru acoperişuri,
produse bituminoase sub formă de membrane
pentru impermeabilizare, compuşi pe bază de
bitum pentru construcţii, materiale de constructie
fabricate din lemn, materiale pentru acoperis,
membrana si accesorii, panouri din polistiren
utilizate in constructii.
35. Demonstrații de produse online, prezentare
de produse, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate prin
corespondență, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu materiale de constructii si
articole de amenajari interioare, servicii de

publicitate referitoare la materiale de constructii
si articole de amenajari interioare, servicii de
comercializare cu amănuntul, cu ridicata si
online in legatura cu materiale de constructii
si articole de amenajari interioare, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online in
legatura cu materiale de constructii si articole
de amenajari interioare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru materiale de constructii si articole de
amenajari interioare, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata referitoare la materiale
de constructii si articole de amenajari interioare,
servicii de vanzare online de materiale de
constructii si articole de amenajari interioare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, 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 materiale de constructii si
articole de amenajari interioare, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum materiale de constructii si
articole de amenajari interioare (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre materiale de
constructii si articole de amenajari interioare prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vanzare, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online in legatura cu materiale de
constructii din fier, materiale de constructii pentru
zidarie, lemn pentru constructii, termoizolatii
si hidroizolatii, materiale de constructii pentru
acoperisuri, accesorii pentru fixare, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online
in legatura cu articole de finisaje si amenajari
interioare, precum pereti, tavane, pardoseli si
accesorii pentru pardoseli, lambriuri si accesorii
pentru lambriuri, usi de interior si exterior,
vopsele, tencuieli si accesorii pentru vopsele,
decoratiuni, articole de curatenie si menaj,
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata
si online in legatura cu produse termice si
sanitare, precum produse pentru incalzire si
accesorii pentru incalzire, tevi si fitinguri, pompe,
hidrofoare si vase de expansiune, obiecte
sanitare, produse pentru racire si accesorii
pentru produsele pentru racire, produse pentru
evacuare si canalizare, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online in legatura cu
instalatii electrice, price si prelungitoare, copruri
de iluminat, automatizari si accesorii audiovideo, servicii de vanzare cu amanuntul, cu
ridicata si online in legatura cu electrocasnice
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si produse pentru curte si gradina, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online
in legatura cu scule si unelte, scule electrice
si accesorii pentru scule, scule de mana si
accesorii pentru scule de mana, echipamente
de protectie, generatoare, compresoare si
echipamente de sudura, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online in legatura
cu oțel beton, etriere, plasă sudată și panou
sudat, garduri metalice, sârmă, țevi, profile,
accesorii fier, cărămizi, buiandrugi, bca, bolțari,
ciment, mortare, tinciuri, șape, gleturi, ipsos,
adezivi, accesorii zidărie, osb, cofraje, polistiren,
vată minerală, adezivi, membrană fundație,
hidroizolații lichide, mortar hidroizolant, amorse
pentru hidroizolații, etanșanți și accesorii,
tablă și accesorii, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online in legatura cu
membrană și accesorii, șindrilă bituminoasă și
plăci ondulate, policarbonat și rulouri fibră de
sticlă, scări mansardă, șuruburi, cuie, dibluri,
alte elemente de fixare, plăci gips carton,
profile gips carton, ipsos de îmbinare și
adezivi, tavan casetat și profile, accesorii gips
carton, parchet laminat, parchet triplustratificat,
profile de trecere, adezivi și chituri pentru
parchet, mochete și traverse, linoleum, covoare,
accesorii pardoseli, gresie, faianță, mozaic și
accesorii, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online in legatura cu uși interior,
uși exterior, uși pliante, glafuri, praguri și
benzi de etanșare, feronerie uși, vopsele
lavabile, tencuieli decorative, vopsele lemn,
metal, grunduri și diluanți, silicoane, spume și
adezivi de montaj,benzi adezive, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online
in legatura cu soluții curățenie și detergenți,
articole curățenie, produse îngrijire personală,
centrale, cazane și boilere, panouri solare, sobe,
combustibili, calorifere și aeroterme, încălzire
în pardoseală, țevi și fitinguri pehd, țevi și
fitinguri pp-r, țevi și fitinguri din cupru, țevi și
fitinguri pex, țevi oțel și fitinguri fontă, fitinguri
alamă și bronz, izolații și manșoane pentru țevi,
garnituri și etanșare, apometre, termometre și
manometre, uși de vizitare, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online in legatura
cu chiuvete, baterii de bucatarie, cazi, cabine
de dus, cadite de baie, lavoare si piedestale,
baterii baie, vase wc, bideuri si urinale, mobilier
baie, filtre apa potabile, sifoane, robineti si
racorduri, ventile si rigole de scurgere, canalizare
interioara si exterioara, camine de inspectie
si vizitare, capace de canalizare si rigole de
exterior, fose septice si accesorii, ventilatoare
de baie, grille ventilatie, tubulatura, ventilatoare
de aer, dezumidificatoare, cabluri, conductor,

tablouri electrice, dijunctoare si sigurante, doze,
relee, contactori si butoane, impamantare,
paratrasnet, prize si accesorii pentru prize,
intrerupatoare, variatoare, prelungitoare, triple,
stechere si cuple, fise si prize industriale,
corpuri de iluminat decorative de interior
si exterior, proiectoare, corpuri de iluminat
birou, corpuri de iluminat tehnice si stradale,
accesorii iluminat, becuri, automatizarea casei,
cabluri, mufe, conectori, splittere, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online in
legatura cu bormasini, ciocane rotopercutoare
si demolatoare, polizoare, fierastraie electrice,
masini de slefuit, freze si rindele electrice,
pistoale electrice de vopsit, suflante aer cald,
pistoare de lipit si accesorii, amestecatoare
electrice, unelte multifunctionale si accesorii,
seturi de scule electrice, accesorii si
consumabile scule electrice, chei, surubelnite,
clesti, truse scule, ciocane si baroase, pile,
raspele, rindele, dalti, spituri, leviere, fierastraie,
cutterem cutite, foarfece, capsatoare, clesti
pentru nituire si cinsumabile, tarozi si filiere,
prese si menghine, cutii si organizatoare,
instrumente masura si control, mistrii, canciocuri
si spacluri, gletiere si driste, galeti si cuve,
pensule si bidinele, trafaleti, role si accesorii,
seturi pentru vopsit si zugravit, benzi mascare si
folie protectie, unelte gresie si faianta, cricuri si
accesorii auto.
39. Transportul, depozitarea, ambalarea și
livrarea de materiale de constructii, scule si
unelte, electrocasnice, produse pentru curte si
gradina, produse termince si sanitare, produse
electrice, produse pentru finisaje si amenajari
inteioare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09062

(210)
(151)
(732)

M 2021 09063

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

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

20/12/2021
DOMENIILE RECAŞ S.R.L., STR.
NR. 254, CAM. 1, ORAȘ RECAȘ,
JUDEȚ TIMIȘ, LOC. RECAŞ,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

20/12/2021
NISTOR ART DESIGN SRL, PRL.
GHENCEA NR. 45, BL. B6, SC.
B, ET. 5, AP. 95, JUDEȚ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

Oppidum Rekas 1470
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.
───────

dekoMAG BETTER FOR HOME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi
utilizaţi în construcţie, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi pentru utilizare în construcţii,
adezivi pentru fixarea plăcilor de faianţă, adezivi
pentru fixarea plăcilor de izolare, adezivi pentru
acoperiş cu aplicare la cald, compoziţii de
adezivi şi chituri pentru repararea elementelor de
etanşare, chituri şi substanţe de umplere pentru
uz industrial, siliconi.
6. Materiale de construcție metalice, praguri
metalice, plăci de pardoseală metalice, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație din
vată minerală, uși metalice, mânere metalice
pentru uși, profile de aluminiu.
11. Aparate de iluminat, becuri.
17. Bandă de cauciuc pentru izolație, poliester
(izolație), izolație din polistiren expandat dispusă
sub pardoseală, folie poliuretanică folosită ca
izolație pentru construcții, izolatie pentru parchet,
substraturi de pardoseală pentru controlul
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acustic, bandă adezivă antialunecare pentru
aplicare pe pardoseală.
19. Parchet, materiale de construcție fabricate
din lemn, parchet din lemn, praguri nemetalice,
plăci nemetalice pentru pardoseală, căptușeli
pentru pardoseală, panouri de uși nemetalice,
uși izolante din materiale nemetalice, pardoseală
pvc, pavaje, pavaje și placări ceramice.
20. Mânere din plastic, lemn sau porțelan pentru
uși, mobile, mobilier de baie, scaune, mobilier de
grădină.
21. Cești, cești și căni, suporturi pentru flori,
ghivece de flori.
27. Covoare, mochete, covoare și preșuri,
linoleum și alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
demonstrații de produse online, prezentare de
produse, furnizare de informații privind produsele
și serviciile pentru consumatori, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă prin
poștă, publicitate prin corespondență, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătura cu materiale
de construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de publicitate referitoare la materiale de
construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de comerț cu amănuntul, cu ridicata și
online în legătură cu materiale de construcții
și articole de amenajări interioare, servicii de
vânzare cu amanuntul, cu ridicata și online în
legătură cu materiale de construcții și articole
de amenajări interioare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru materiale de constructii si articole de
amenajări interioare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata referitoare la materiale
de construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de vânzare online de materiale de
construcții și articole de amenajări interioare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, 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 materiale de constructii și
articole de amenajări interioare, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, precum materiale de constructii si
articole de amenajări interioare (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre materiale de
constructii și articole de amenajări interioare prin

reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare și
de vânzare.
39. Transportul, depozitarea, ambalarea și
livrarea de materiale de construcții, mobilă,
mobilier, articole pentru decorațiuni interioare,
pentru casă și familie și bunuri conexe.
42. Servicii de decorațiuni interioare, servicii
informatice
(închiriere
și
programare),
consultanță
arhitecturală
și
redactarea
proiectelor de construcții, inginerie, gestionarea
și exploatarea drepturilor de proprietate
industrială, (toate cele de mai sus legate de
cumpărarea și vânzarea de mobilier, obiecte de
mobilier și articole pentru decorațiuni interioare,
casă și familie).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09064

(740)

DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL,
STR. AUREL VLAICU 94, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500178, BRAȘOV,
ROMANIA

20/12/2021
ASOCIAȚIA UGLY BIKERS
BRAȘOV (MOTOCICLIȘTI URÂȚI),
BULEVARDUL GARII 20, BL. 6,
AP. 44, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500218, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Ugly Bikers RC Brasov
Ride Hard 2018
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii confecționate din metale
neprețioase, brățări, broșe (bijuterii), insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
medalii, medalii comemorative, medalioane,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
pandantive, amulete, amulete pentru inele de
chei, brelocuri, brelocuri placate cu metale
prețioase, brelocuri din piele, brelocuri metalice,
brelocuri nemetalice, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, produse de
imprimerie, broșuri, calendare, cataloage,
fluturași publicitari, felicitări, fotografii, albume de
fotografii, postere, publicații imprimate, publicații
tipărite, reviste, ziare, ghiduri (tipărituri), articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, cutii din carton sau hârtie pentru
ambalat şi împachetat.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, pentru femei,
bărbaţi, copii şi sugari, incluzând îmbrăcăminte
funcţională şi pentru sport, articole de
îmbrăcăminte din piele pentru femei si bărbaţi,
îmbrăcăminte și articole de îmbrăcăminte pentru
motociclişti, accesorii în special bandane,
baticuri, fesuri, șepci (articole de îmbrăcăminte),
fulare, eşarfe.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de spectacole, festivaluri, expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea
si coordonarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente
tematice în scopuri educative si recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09065

20/12/2021
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ȘCOALA ROMÂNOAMERICANĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03
(591) Culori revendicate:roșu (HEX be1d2c),
albastru (HEX 2e3192), portocaliu
(HEX fdcd2b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, servicii de educație de
tip școala cu internat, servicii oferite de școli de
grădiniță.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09066

20/12/2021
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIANAMERICAN SCHOOL
(531)

M 2021 09067

20/12/2021
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

LICEUL-ROMÂNO-AMERICAN

Clasificare Viena:
26.11.12; 03.07.24; 29.01.13; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #be1d2c),
albastru (HEX #2e3192), galben (HEX
#fdcd2b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, educație de tip școală cu
internat, servicii oferite de grădiniță.

(531)

Clasificare Viena:
26.11.12; 03.07.24; 29.01.13; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #be1d2c),
albastru (HEX #2e3192), galben (HEX
#fdcd2b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, educație de tip școală cu
internat, servicii oferite de grădiniță.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09068

(210)
(151)
(732)

20/12/2021
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN-AMERICAN
HIGH SCHOOL
(531)

M 2021 09069

20/12/2021
ORTHOZONE SRL, STR.
HERĂSTRĂU NR. 16, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011983, ROMANIA

NORTHO Se vede
doar zâmbetul

Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.01; 03.07.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #be1d2c),
albastru (HEX #2e3192), galben (HEX
#fdcd2b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de predare (instruire), servicii
educaționale, servicii de instruire, servicii
educaționale furnizate de școli, examinări
referitoare la educație, educație de tip școală cu
internat, servicii oferite de grădiniță.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX #61605f),
albastru (HEX #2dc1d6)
(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09070

(740)

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

21/12/2021
COMTEDOR SUPER GLOBAL,
STR. MIHAI VITEAZU, NR. 125A,
JUDETUL BUZAU, SAT CISLĂU,
COMUNA CISLĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

LUANA LAND RESORT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 06.19.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 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, organizarea de baluri,
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,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
oferite de case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
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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 oferite de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite 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
(time-share), spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09072

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

20/12/2021
BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5, ARTEMIDOS
TOWER, ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

(540)

BRÂNCOVEANU CENTURIES
OLD ROMANIAN CRAFT
X.X.O VINARS ENNOBLED
THROUGH FIRE AND
ENRICHED WITH TIME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 24.01.08;
03.01.02; 26.11.12; 05.13.04; 23.01.01
(591) Culori revendicate:galben, maro,
vişiniu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09073

20/12/2021
BOLD DESIGN COLLECTION
SRL, BDUL. UNIRII NR. 45, BL. E3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030824,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09074

(740)

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

20/12/2021
SYNGENTA CROP PROTECTION
AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

(540)

THERAZO
(511)

CHIC CHIC Urban Fashion
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.11;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bice, harnașament și articole de
șelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, produse biologice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
biostimulante pentru plante, preparate pentru
întărirea plantelor, preparate chimice pentru
managementul stresului la plante, preparate
biologice pentru managementul stresului la
plante, preparate chimice pentru reglarea
creșterii plantelor, preparate biologice pentru
reglarea creșterii plantelor, preparate chimice
pentru tratarea semințelor, preparate biologice
pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții decât
de uz medical sau veterinar, îngrășăminte,
bălegar
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09076

(210)
(151)
(732)

20/12/2021
JUFA LUCIAN, STR. BUCEGI
123, SC. C, AP. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600329, BACĂU,
ROMANIA

(540)

21/12/2021
DUMITRU DRĂGHICI, STRADA
VÂNTULUI NR.13-17, ETAJ 1, AP.
9-10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

D&A
DRAGHICI SI ASOCIATII
SOCIETATE CIVILĂ
DE AVOCAȚI
www.draghicisiasociatii.com

4x4 O.R.V.T OFF ROAD
VALEA-TROTUS
(531)

M 2021 09078

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05
(591) Culori revendicate:verde , negru,
portocaliu , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport cu ambarcațiuni, servicii de
salvare, recuperare și remorcare, remorcare de
autovehicule.
41. Organizare de curse automobilistice, de
tururi și de evenimente de curse (divertisment).

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.05; 26.11.08
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #7c2439,
HEX #973443), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii furnizate de avocați pledanți, servicii
de avocatură (servicii juridice), servicii prestate
de avocați consultanți, consiliere juridică,
consiliere și reprezentare juridică.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09079

21/12/2021
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A BATERIILOR,
STR. AROMEI NR. 88, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

M 2021 09080

21/12/2021
SC GRUPUL EDITORIAL ART
SRL, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 315-317-319, OB LD 18,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

earthbate climate
change debate
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.04; 01.01.05
(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială.
───────

EDITURA ART
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.05;
26.03.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărie, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță (salvare)
și didactice, aparate și instrumente pentru
conducerea, distribuirea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, reproducerea sunetelor sau
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imaginilor, suporți de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate și
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, mașini de calculat, echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare,
extinctoare, casete video, telefoane video,
casete cu jocuri video, ecrane video, role
(fotografie), suporturi de înregistrare audio,
benzi de înregistrare a sunetelor, aparate de
transmitere a suneteloe, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
aparatura didactică audiovizuală, materiale
didactice.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și de birou, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și pentru artiști, pensule,
materiale didactice și educative, folii de plastic
pentru documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
albume, invitații (papetărie), atlase, bannere din
hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
suporți pentru cărți, benzi desenate, hărți
geografice, registre (cărți), agende, rechizite de
birou cu excepția mobile, publicații periodice,
cărți poștale, postere, materiale tipărite, publicații
tipărite, cupoane tipărite, cărți de scris sau de
colorat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin poștă, marketing, publicitate
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, procesarea cuvintelor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizarea de informații în
domeniul educației, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textile de
publicitate, publicarea cărților, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, traducere,
scriere de texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09081

21/12/2021
RIVIERA SECURITY S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RIVIERA SECURITY
(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 anriefracție, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09082

21/12/2021
ENIGMA SECURITY S.R.L., STR.
TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ENIGMA SECURITY
(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 anriefracție, 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09083

21/12/2021
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A BATERIILOR,
STR. AROMEI NR. 88, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09084

(740)

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

21/12/2021
S.C TEMPO CONSULT S.R.L,
STR. 13 DECEMBRIE NR.31,
BIROU NS1, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

earthbate climate
change debate
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială.
───────

moto24
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu, alb,
negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicată
și online referitoare la piese și accesorii
pentru vehicule, îmbrăcăminte și încălțăminte,
suveniruri, machete, echipamente de protecție,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicată referitoare la produse folosite de
motocicliști și accesorii pentru motociclete,
servicii de vânzare online a produse folosite
de motocicliști și accesorii pentru motociclete,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, strângerea la un loc, în folosul tertior,
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a unei game variate de bunuri, precum pieselor și
accesoriilor pentru motociclete, snowmobile, atvuri și utv-uri(cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, servicii de cornert
electronic, și anume furnizarea de informații
despre motociclete, snowmobiluri, atv-uri și utvuri prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul, cu ridicată și online referitoare
la piese și accesorii pentru motociclete, atvuri, utv-uri și snowmobile, servicii de vânzare
cu amănuntul, cu ridicată și online referitoare
la echipamente de reparare a vehiculelor și a
pieselor de vehicule, echipamente de curățare
și igienizare a vehiculelor, servicii de vânzare
cu amănuntul, cu ridicată și online referitoare
la piese, accesorii, îmbrăcăminte, încălțăminte
și echipamente de protecție pentru vehicule,
motociclete, atv-uri, utv-uri și snowmobile,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicată
și online referitoare la uleiuri pentru vehicule,
lubrifianți, antigel, baterii, acumulatori, sisteme
GPS, camere video pentru vehicule, filtre de aer,
motoare și accesorii pentru motoare, suspensii,
transmisii, kit-uri de reparare a vehiculelor,
becuri, huse protectoare pentru vehicule.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.23
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09086

21/12/2021
SC CONSOLIGHT COM SRL, STR.
PARGARILOR NR.11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09085

21/12/2021
ASOCIATIA SISTEMUL NATIONAL
DE RECICLARE A BATERIILOR,
STR. AROMEI NR. 88, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

CONSOTECH SMART
FUTURE, BRIGHT CHOICES
(531)

earthbate climate change
debate dezbatere pe
tema schimbarilor
climatice BEACON SNRB

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.06; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Acumulatori electrici, corpuri de iluminat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
stații de încărcare pentru vehicule electrice,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică.
11. Becuri electrice, aparate de iluminat cu diode
luminescențe (LED), aparate și instalații de
iluminat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09087

(210)
(151)
(732)

21/12/2021
SC CONSOLIGHT COM SRL, STR.
PARGARILOR NR. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023383, ROMANIA

(540)

M 2021 09088

21/12/2021
SC CONSOLIGHT COM SRL, STR.
PARGARILOR NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023383, ROMANIA

CONSOTECH
CONSOTECH UPGRADE
YOUR FUTURE
(531)

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.06; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Acumulatori electrici, corpuri de iluminat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
stații de încărcare pentru vehicule electrice,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică.
11. Becuri electrice, aparate de iluminat cu diode
luminescențe (LED), aparate și instalații de
iluminat.

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.06; 26.11.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Acumulatori electrici, corpuri de iluminat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
stații de încărcare pentru vehicule electrice,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică.
11. Becuri electrice, aparate de iluminat cu diode
luminescențe (LED), aparate și instalații de
iluminat.

───────
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───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

M 2021 09089

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

21/12/2021
COLOR SMART DISTRIBUTION
SRL, BULEVARDUL AVIATORILOR
NR.9, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 09091

30/12/2021
PAUL RADUCANU, COM. VETEL,
NR.2, JUD. HUNEDOARA, SAT
BRETELIN, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

regina albinelor
(531)

COLOR SMART
DISTRIBUTION
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15
(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
urmatoarelor produse: vopsele, vopsele lavabile,
vopsele acrilice, vopsele ecologice, vopsele
antibacteriene, vopsele anti-mucegai, baiţuri, din
producţie proprie şi a unor terţi, (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de agentii de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată.

Clasificare Viena:
03.13.04; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, maro. alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, articole de parfumerie și
odorizante, balsamuri (nemedicinale), ceruri de
masaj, produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, cosmetice pentru copii, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, cosmetice
și preparate cosmetice, creme de masaj,
nemedicinale, loțiuni nemedicinale pentru piele,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), lumânări de masaj de uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru
toaleta personală, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
unguente de uz cosmetic.
31. Polen de albine (brut), polen de albine
(neprocesat), polen de albine fiind materie
primă pentru uz industrial, insecte vii, insecte
comestibile, vii, albine.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

M 2021 09092

21/12/2021
ROZALIA BOT, PŢA.
DEMOCRAȚIEI NR.2, BL.Z4, ET.4,
AP.15, JUDEŢ BIHOR, SALONTA,
BIHOR, ROMANIA

───────

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 09093

21/12/2021
WAKE CUP COFFEE & BAR
SRL, STR. URUSAGULUI NR.15,
CORP.8, AP.2, JUDEŢ CLUJ,
FLORESTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

ROZALIA BOT
(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 copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte
modelatoare,
articole
de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile,
articole
de
îmbrăcăminte
de
ocazie,
articole
de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru

wake cup COFFEE & BAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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 băuturi alcoolice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09094

21/12/2021
ACAPULCO GARDEN S.R.L, STR.
TORENTULUI, NR.17-19, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

ACAPULCO
RESTAURANT & GARDEN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate:maro, auriu, verde,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din came, 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 came, 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),
came 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 pește), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnați), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri

din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită., frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvișuri), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
mghetate) și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulctși umpluturi, produse apicole, respectiv, miere,
propolis/clei de albine, baghete umplute, baozi
(chifle umplute), batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, baloane pe bază du
cluculală ua substituți alimentaii, pululeți 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 și 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 și batoane energizante, biscuiți sărați,
budinci, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
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,
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amestecuri pentru umpluturi (alimente), arome
preparate din carne destinate îmbunătățirii
gustului, ketchup (sos), muștar, maioneză,
sosuri, agenți de legare pentru cârnați, plăcinte
cu carne tocată, aluaturi și amestecuri din
acestea,
preparate alimentare pe bază de cereale, paste
uscate și proaspete, noodles și paste umplute,
glazuri și umpluturi dulci, miere, sandviș din
brânză topită,
plăcintă cu carne., covrigi glazurați cu ciocolată,
covrigi cu glazură de ciocolată, patiserie,
pateuri (patiserie), amestecuri de patiserie,
specialități de patiserie, prăjiturici uscate
(patiserie), produse de patiserie, produse de
patiserie vieneză, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, produse de patiserie aromate, rulouri
(produse de patiserie), pateuri (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, sos pentru kebab,
covrigi.
39. Livrare de cadouri, livrare de pizza, livrare
de alimente, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrarea de flori, livrarea de colete , 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 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,
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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 agentie 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,
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

426

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii și
pentru reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

m 2021 09095

(511)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte actionate
electronic, motoare, cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte actionate
electronic, motoare, cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

(540)

21/12/2021
REPO ENGINEERING S.R.L, STR.
VIDULUI, NR,7, JUDEȚ CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

EXSTEEL ENGINEERING

21/12/2021
REPO ENGINEERING S.R.L, STR.
VIDULUI, NR,7, JUDEȚ CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

PROCONSIL

(210)
(151)
(732)

M 2021 09097

M 2021 09098

21/12/2021
ALEXANDRU COLTEA, STR.
PROGRESULUI, NR. 8, JUDEȚ
BRAȘOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 09096

21/12/2021
REPO ENGINEERING S.R.L, STR.
VIDULUI, NR,7, JUDEȚ CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

REPO ENGINEERING
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte actionate
electronic, motoare, cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
───────

AC Alex Coltea
(531)

Clasificare Viena:
26.03.01; 26.03.23; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, analiză și consultanță
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financiară, servicii computerizate de consultanță
financiară,
consultanță
privind
asistența
financiară pentru educație, servicii de informare
și consultanță financiară, servicii de consiliere
și consultanță financiară, servicii de consultanță
financiară și de investiții, consultanță financiară
privind cumpărarea și vânzarea de afaceri.
41. Cursuri de formare, organizare de cursuri,
coordonare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, cursuri de instruire în software
de calculator, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul informaticii, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, 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,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
fotografie, editare de fotografii, servicii ale unui
fotograf, închirieri de aparate de fotografiat,
editare video, servicii de înregistrare video,
servicii de producție video, editare de înregistrări
video, servicii culturale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
publicare de cărți, servicii de scriere pentru
bloguri, scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09099

21/12/2021
BĂLOI NATALIA MARIA, B- DUL
DACIA, NR.46, BL.B 11, AP.44,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA
BODOG DAVID ALIN, CALEA
ARADULUI, NR.17, BL.P 68, AP.26,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

NARCOTIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 03.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, costume de baie, papuci de baie,
costume de plajă, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, articole de
încălțăminte pentru plajă, articole sportive
pentru acoperit capul (cu excepția căștilor),
șepci sportive, căciuli tricotate, pălării, accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul
gâtului, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bentițe pentru cap, berete, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, încălțăminte pentru
copii, articole de purtat pe cap pentru copii,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
costume de baie pentru copii, articole de
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îmbrăcăminte pentru copii, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălțăminte și pentru acoperirea capului (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin mijloace
electronice (de exemplu prin intermediul siteurilor web), publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare a articolelor de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online a articolelor de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului, servicii de comenzi online a articolelor
de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru
acoperirea capului, servicii de comenzi online
computerizate a articolelor de îmbrăcăminte,
încălțăminte și pentru acoperirea capului,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online
a articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru
acoperirea capului, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu ridicata si cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09100

(740)

NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

21/12/2021
LUIGI LUNGU, DRUMUL SULINAR
NR. 1, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(511)

Dracula Neverland
Multiverse of Mystic

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,

marketing și promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online în scop publicitar,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de intermediere comercială, administrarea
afacerilor, managementul și administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor în sistem
de
franciză,
administrarea
magazinelor,
administrarea
hotelurilor,
administrarea
parcurilor de distractii, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitari imprimate, publicatii periodice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, 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 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 umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
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, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
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teracotă sau sticlă), 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
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 plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, 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 fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, 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, 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 cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării.
41. Servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,

servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, divertisment muzical, organizarea de
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spectacole muzicale, organizare de divertisment
muzical, organizarea de spectacole muzicale
live, închiriere de instrumente muzicale,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, servicii de educație
muzicală, organizare de concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de materiale multimedia online
nedescărcabile, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor, organizare de concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), cluburi de fani, centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, servicii de divertisment cu jocuri pe
calculator și jocuri video.
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, 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, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.
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(210)
(151)
(732)

(740)

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării cu

M 2021 09101

21/12/2021
ALDA CLEAN SERVICE SRL,
STR. RĂMĂSAGULUI NR. 1,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Superbebe shop
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.06; 26.01.01
(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben,
roșu, bej, grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și
părți ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, articole de purtat pe cap pentru copii,
bavete, cu excepția celor din hârtie, bavete
pentru copii (nu din hârtie), bentițe pentru
cap, bluzițe pentru bebeluși, bonete, bodyuri (articole de îmbrăcăminte), botoșei, chiloței
pentru bebeluși, ciorapi, costume de baie pentru
copii, costume de bebeluși, halate pentru botez,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, îmbrăcăminte
tip body pentru sugari și copii mici, încălțăminte
pentru copii, mitene, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), rochii pentru sugari și copii mici,
sandale pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși, pantofi
pentru bebeluși, îmbrăcăminte pentru copii.

activități multiple pentru bebeluși, jucării pentru
copii mici, jucării, jucării pentru apă, jucării de
baie, jucarii pentru sugari, jucării adaptate pentru
activități educative, ciorapi pentru cadourile de
Crăciun (jucării).
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 comerț 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 amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, regruparea în avantajul terților
a articolelor de îmbrăcăminte, articolelor
de încălțăminte, îmbrăcămintii, părților de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articolelor pentru
acoperirea capului, articolelor pentru acoperirea
capului, articolelor de îmbrăcăminte pentru copii,
articolelor de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, articolelor de purtat pe cap pentru copii,
bavetelor, cu excepția celor din hârtie, bavetelor
pentru copii (nu din hârtie), bentițelor pentru cap,
bluzițelor pentru bebeluși, bonetelor, body-urilor
(articole de îmbrăcăminte), botoșeilor, chiloțeilor
pentru bebeluși, ciorapilor, costumelor de baie
pentru copii, costumelor de bebeluși, halatelor
pentru botez, îmbrăcămintei pentru nou născuți,
îmbrăcămintei tip body pentru sugari și copii mici,
încălțămintei pentru copii, mitenelor, pantalonilor
pentru copii (îmbrăcăminte), rochiilor pentru
sugari și copii mici, sandalelor pentru bebeluși,
încălțămintei pentru bebeluși, lenjeriei de corp
pentru bebeluși, pantofilor pentru bebeluși,
îmbrăcămintei pentru copii, jucăriilor, jocurilor
și articolelor de joacă, jucăriilor cu activități
multiple pentru bebeluși, jucăriilor pentru copii
mici, jucăriilor, jucăriilor pentru apă, jucăriilor
de baie, jucariilor pentru sugari, jucăriilor
adaptate pentru activități educative, ciorapilor
pentru cadourile de crăciun, suzetelor pentru
bebeluși, suzetelor și tetinelor pentru bebeluși,
aparatelor, dispozitivelor și articolelor pentru
alăptarea bebelușilor, dispozitivelor de transport
cu roți, pentru bebeluși, hamurilor de siguranță
pentru vehicule, pentru scaune auto tip scoică
pentru bebeluși, cărucioarelor pentru copii,
albumelor pentru bebeluși, cărților pentru copii,
portbebeurilor (marsupii tip fașă sau hamuri),

432

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

umbrelelor, cutiilor pentru trusouri de nounăscuți (din lemn sau plastic), ramelor, scaunelor
pentru bebeluși, pernelor pentru sprijinirea
capului bebelușilor, prosoapelor, lenjeriei de
pat și păturilor, accesoriilor pentru prins părul
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să 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, prin intermediul siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09102

(740)

ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

21/12/2021
SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI
PÂRVU, PERSU, STRADA
NAPOCA NR. 10, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ALT + LAW attorneys at law
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.05
(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#A36B2C), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
furnizare de asistență (afaceri) în exploatarea
francizelor, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență comercială privind
deschiderea de francize, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, planificare a întâlnirilor de afaceri,
asistență, consiliere și consultanță privind
organizarea comercială, asistență în domeniul

organizării afacerilor, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță privind organizarea și
funcționarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind fuziunile de firme, consultații
cu privire la cesionarea afacerii, consiliere
în domeniul afacerilor cu privire la cesiuni,
consiliere în afaceri privind francizarea,
servicii de administrare a afacerilor privind
dezvoltarea întreprinderilor, servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor privind
francizarea, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială.
45. Servicii juridice, servicii juridice privind
procesele judecătorești, 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, servicii juridice pro bono, servicii de
avocatură (servicii juridice), servicii prestate de
avocați consultanți, servicii juridice (paralegale),
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii juridice legate de afaceri,
servicii juridice privind procesele judecătorești,
intermediere în proceduri juridice, servicii juridice
pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii de soluționare alternativă a litigiilor
(servicii juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii de monitorizare juridică a drepturilor
cu privire la bunuri materiale și nemateriale,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
reprezentare legală la proceduri și litigii în
fața oficiilor și instanțelor judecătorești, servicii
constând în acordarea de asistență la realizarea
contractelor, servicii în domeniul realizării de
expertize și opinii juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, cercetări juridice,
compilare de informații juridice, pregătirea de
rapoarte juridice, întocmire de rapoarte juridice
în domeniul drepturilor omului, furnizare de opinii
juridice de specialitate, servicii juridice în materie
de dreptul întreprinderii, dreptul angajamentelor,
dreptul răspunderii, dreptul contractelor, dreptul
muncii și legislația muncii, dreptul închirierii,
dreptul persoanelor juridice, dreptul civil, servicii
juridice în materie de acorduri, contracte
comerciale, agenții, francizare, relații de
francizare, distribuție, relații de distribuție,
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servicii juridice legate de testamente, furnizarea
de servicii juridice referitoare la contracte
comerciale, înregistrarea firmelor, contractele
acționarilor, fuziuni și achiziții de firme, impozite,
asigurare, răspundere comercială, proprietate
intelectuală, imigrare și legislația muncii,
efectuarea procedurilor judiciare, mediere
juridică și consiliere în litigii, servicii de
consultanță juridică, consultanță pentru afaceri
juridice personale, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță
profesională legală în materie de francize,
servicii de consultanță juridică în domeniul
fiscal, servicii de consultanță privind aspecte
legale în materie de franchising, furnizare
de informații cu privire la drepturile omului,
consiliere juridică în domeniul transferului
patrimoniului, consiliere cu privire la litigii,
consiliere juridică, inclusiv prestate online,
furnizare de informații despre servicii juridice pe
un site web, servicii de informare, consultative
și de consultanță referitoare la probleme
juridice, servicii de informații juridice, furnizarea
de informații juridice, servicii de compilare a
informațiilor judiciare, servicii juridice privind
înregistrarea mărcilor, monitorizarea mărcilor
înregistrate (servicii juridice), servicii juridice
privind procedurile referitoare la drepturi de
proprietate industriala, servicii juridice referitoare
la exploatarea brevetelor, 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 în materie de exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor, servicii juridice în legătură cu
drepturile de proprietate periodică, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
consultanței juridice, servicii juridice legate de
achiziția de drepturi de proprietate intelectuală,
servicii juridice și de cercetare judiciară în
domeniul proprietății intelectuale, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra filmelor, servicii juridice legate de
drepturile de proprietate intelectuală, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi de
autor asupra materialelor tipărite.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09107

21/12/2021
S.C. CLASIC CAB S.R.L., STR.
NOVACI NR. 11, BL. P33, SC.
2, ET. 4, AP. 47, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TelaFine
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12; 05.03.13;
26.04.01
(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizare
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,
proiectare și dezvoltare de componente de
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09109

21/12/2021
RADU TRADING COMPANY SRL,
STR.DRUMUL SABARENI, NR.
24-26,, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, 060647, ROMANIA

Read 'n' Drink
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(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.
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.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09110

21/12/2021
SC VERITAS MAX WW SRL, STR.
CALARASI 9, JUD. IAȘI, IASI,
700301, IAȘI, ROMANIA

uppercase
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13
Culori revendicate:mov (HEX #5e489a),
albastru (HEX #4fbbc9, HEX #1e1951))
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Lucrări de birou

42. Servicii
de
control
al
calității
și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2021 09112

21/12/2021
LIVIU PANDELE, STR. BISERICII
ROMÂNE NR.88, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 09113

21/12/2021
P.M. STUDIO SRL, STR.
VIOLETELOR, NR. 11, BL. 11, SC.
A, ET. 3, AP. 15, JUDETUL BACAU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D, SAT PETREȘTI,
COMUNA CORBEANCA, JUDEȚUL
ILFOV, CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EHS E-HUSA
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(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, dezinfectante.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 01.01.05; 26.11.06
(591) Culori revendicate:rosu (HEX #ee0000,
#ba0100, #a50000, #a60000, #e20001,
#f37971, #fceeed), alb (HEX #ffffff),
gri (HEX #808080, #bababa, #f1f1f1,
#e6e6e6, #828282), negru (HEX
#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru curățare și odorizante,
parfumuri pentru automobile, produse de
curățare pentru vehicule, produse de curățare
pentru parbriz, produse de curățare sub formă
de spume, produse pentru curățarea anvelopelor
cu margine albă, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse pentru îndepărtarea ruginii, sprayuri de curățare, spray pentru luciu, solvenți
pentru îndepărtarea vopselelor, lichide pentru
spălarea parbrizelor, ceară auto, ceară auto
cu vopsea de etanșare, detergenți pentru
curățarea automobilelor, soluții (șampoane)
pentru curățarea mașinilor, produse pentru
lustruirea automobilelor, produse pentru
lustruirea caroseriei, soluții de ștergere,
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întreținere și curățare a mașinilor, difuzoare cu
fitil pentru parfumarea camerei.
12. Huse adaptate pentru automobile, huse
protectoare ajustate pentru vehicule, huse
protectoare ajustate pentru vehicule, inclusiv
pentru chei de vehicule, huse pentru volane de
vehicule, huse pentru scaune de vehicule, huse
adaptate pentru volane de automobile, huse
de protecție (ajustabile) pentru vehicule, huse
adaptate pentru volane de vehicule, huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate), huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
adaptate pentru tablouri de bord la vehicule,
huse pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse pentru centuri de siguranță pentru
scaune de automobile, huse pentru scaune de
mașină (fabricate pe măsură sau adaptate), huse
pentru volan, huse protectoare ajustate pentru
scaunele din vehicule.
14. Brelocuri din piele, brelocuri din imitație
de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri, nemetalice, brelocuri metalice,
brelocuri fabricate din metale prețioase, inele
pentru chei, lanțuri metalice pentru chei, lanțuri
pentru chei din imitație de piele, portchei
din imitație de piele cu inel, tocuri pentru
chei din metale prețioase, portchei decorative,
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), lanțuri
pentru chei (inele de chei cu breloc sau
portchei decorativ), portchei fantezie din metale
prețioase, brelocuri de chei din metale prețioase,
brelocuri pentru chei (inele) căptușite cu metale
prețioase, brelocuri retractabile pentru chei,
brelocuri, nu din metal, brelocuri, din silicon.
18. Piele sintetică, port-carduri de piele, portcarduri din imitație de piele, materiale din piele,
materiale din piele, în special huse pentru chei
de autovehicule, imitații de piele, piele sau
imitație de piele, portchei, portchei din piele,
portchei din imitații de piele, portmonee din
piele, portmonee din metale prețioase (pentru
monede), portmonee de uz general, portofele,
suporturi sub formă de portofele pentru chei,
suporturi pentru cărți de credit, suporturi pentru
carduri (portofele), suporturi pentru carduri de
credit, din piele, suporturi pentru cărți de vizită
sub formă de portofele, suporturi pentru cărți de
vizită, tocuri din piele.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele
decât bețișoare parfumate, difuzoare de uleiuri
parfumate, în special pentru autovehicule,
pulverizatoare de parfum, pulverizatoare de
parfum, în special pentru autovehicule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru

automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vehicule, 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.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09114

(740)

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

21/12/2021
BRENADO, STR. TEILOR, NR.8,
JUDETUL DOLJ, SAT GALICEA
MARE, COMUNA GALICEA MARE,
DOLJ, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09115

(740)

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

21/12/2021
BRENADO FOR HOUSE, STR.
CRAIOVEI, NR. 28A, JUDETUL
DOLJ, SAT GALICEA MARE,
COMUNA GALICEA MARE, DOLJ,
ROMANIA

(540)

BRENADO
(531)

BRENADO FOR HOUSE

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.03.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri rezidentiale si
nerezidentiale, servicii de constructii civile si
comerciale.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.03.11
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerț prin magazine
proprii cu materiale de constructii, produse
pentru amenajari interioare, produse pentru
gradinarit, produse electrocasnice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09116

21/12/2021
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP.52, BUCURESTI, 20392,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09118

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

21/12/2021
ALEX MELCOVICH BH SRL,
STR. ION IONESCU DE LA BRAD
NR. 33D, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

(540)

DABITORED
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru uz
uman, produse farmaceutice cardiovasculare.

DOMINO

───────
(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09117

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, BUCURESTI, 20392, ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigarete electronice, vaporizatoare orale
pentru fumători.

21/12/2021
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

───────

(540)

ELTHROPA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09119

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.
───────

21/12/2021
JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE
KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(540)

SOBRANIE COLLECTION RED
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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,
vaporizatoare pentru tutun, trabucuri, cigarillos,
tutun pentru prizat, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi
chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09122

22/12/2021
ENERGY-XPLODE S.R.L., STR.
ȘCOLII NR 101 E, JUD. SIBIU,
FÂNTÂNELE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

nothing is impossible
(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
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
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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
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
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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.

(591)

Culori revendicate:verde (HEX #092b1f,
HEX #556C14)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratarea și prelucrarea articolelor de
îmbrăcăminte în vederea reciclării.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09126

(740)

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

22/12/2021
LUZ SACRA S.R.L., ȘOS.
OLTENIȚEI NR. 14D BIS, ET. 5
AP. 38, JUD. ILFOV, POPEȘTILEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09124

22/12/2021
S.C. A & D ATELIER BOUTIQUE
S.R.L, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR. 61D, BL.C2,
ET.6, JUD. IAȘI, IAȘI, 700490, IAȘI,
ROMANIA

HUNA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.12

LUZ SACRA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii
din cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii,
bijuterii-pandantive, cristale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata în legătură cu pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul în legătură cu pietre prețioase
și semiprețioase, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuteriipandantive, servicii de magazin fizic sau online
de comercializare cu amanuntul și/sau cu
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ridicata în legatură cu pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuteriipandantive, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță de pietre
prețioase și semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata de pietre
prețioase și semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea de
pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, cristale,
bijuterii, bijuterii-pandantive, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuteriipandantive.
41. Instruire pentru adulți, furnizarea de
instruire online, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, transfer de
know-how (instruire), coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de evenimente,
seminarii educative, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, coaching personal
(formare), asistență profesională individualizată
(coaching), coaching pentru viață (instruire),
servicii educative în materie de dezvoltare
spirituală.
44. Terapie prin artă, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, masaj
terapeutic, servicii de terapie, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice și cognitive,
tratamente terapeutice pentru corp, oferire de
tratamente psihologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09128

22/12/2021
LORIN MIHAI PETRESCU, STR.
MAIOR ION ALEXANDRESCU,
NR.71, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

OK fix
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.01.02;
02.01.15
(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 2575C), portocaliu (Pantone
1575C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, finisuri, lacuri, substanțe de protecție
contra ruginii și contra deteriorării lemnului,
materiale colorante, 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 instrumente de mâna acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
calafatuire, etanșare și izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09129

22/12/2021
AMIGO SRL, STR.VANATORILOR
NR.9, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530144,
HARGHITA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09130

(740)

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

22/12/2021
PAUL-CRISTIAN GORNIC, STR.
DACILOR, NR. 18, ET. 2, AP.4,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

Al Fresco
XEREDA

(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.14; 06.01.02;
03.07.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, apă carbogazoasă, apă
minerală, apă plată, apă de masă.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru,
esențe
si
extracte
alcoolice,
băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice de
tip bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
alcoolice pe bază de ceai, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât cele bazate pe
bere.
───────

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Friganele congelate, paste congelate,
produse de patiserie congelate, foi de patiserie
congelate, plăcinte cu iaurt congelate, blaturi de
pizza congelate, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri congelate
constând în principal din orez, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, sosuri conservate, produse
alimentare fabricate din orez, pizza refrigerată,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
snack-uri preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi, orez
congelat preparat, lapte congelat (înghețată),
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie pe bază de produse
lactate.
29. Legume congelate, ouă congelate, fructe
congelate, produse congelate pe bază de
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare,
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mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, carne
congelată, produse din carne congelată, carne
de pasăre congelată, carne de pui congelată,
aripioare de pui, cașcaval, cașcaval afumat,
alimente refrigerate din pește, bucati de carne
refrigerate, alimente refrigerate constând în
principal din pește, crochete alimentare, produse
alimentare din pește, supă semipreparată, cartofi
pai congelați, cartofi pai, cartofi, conservați,
cartofi feliați congelați, spanac, congelat, pește
congelat, lapte, lapte covăsit, lapte aromat, lapte
fermentat, lapte deshidratat, lapte ecologic, lapte
condensat, lapte bătut, lapte praf, lapte de vacă,
lapte de oaie, lapte de capră, gustări pe bază
de lapte, deserturi pe bază de lapte, budinci
pe bază de lapte, iaurt preparat din lapte de
capră, băuturi aromate pe bază de lapte, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurt de băut, iaurturi de
băut, băuturi facute din iaurt, produse lactate,
smântână (produse lactate), băuturi pe bază de
produse lactate, deserturi preparate din produse
lactate.
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09131

22/12/2021
FARMEC SA, STR. HENRI
BARBUSSE NR.16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400616,
CLUJ, ROMANIA

Farmec
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:mov, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate
pentru
curăţare,
lustruire,
degresare şi preparate abrazive, parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate cosmetic, loţiuni
pentru păr, pastă de dinţi, săpunuri
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice pentru păr,
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, produse
exfoliante pentru ten (produse cosmetice),
produse pentru curăţarea feţei (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecţie a
buzelor, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de lapte, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, crème hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de pudră, şerveţele pentru
faţă îmbibate cu produse cosmetice, tampoane
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de curăţare impregnate cu produse cosmetice,
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiaj,
(aplicate pe piele), seturi de produse cosmetice
pentru igiena bucală, produse cosmetice pentru
baie, (nu de uz medical), produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, geluri pentru folosire după
expunerea la soare, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare, piatră ponce,
uleiuri de baie nemedicinale, uleiuri de baie
pentru îngrijirea părului, uleiuri de baie de uz
cosmetic, săpunuri cosmetice, săpunuri cremă,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri deodorante,
săpunuri şi geluri, săpunuri cu aloe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
de faţă, săpunuri pentru mâini, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri-cremă de
corp, săpunuri de baie lichide, săpunuri de
toaletă nemedicinale, săpunuri din buretele
loofah, săpunuri stick pentru bărbierit, săpunuri
sub formă de gel, săpunuri lichide pentru
mâini şi faţă, creme exfoliante, produse
exfoliante pentru faţă (nemedicinale), produse
exfoliante de uz cosmetic, loţiuni tonice
pentru piele nemedicinale, loţiuni tonice
pentru păr nemedicinale, loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe corp, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
faţă, şampoane nemedicinale, produse pentru
aranjarea părului, spume pentru aranjarea
părului, geluri pentru aranjarea părului, loţiuni de
aranjare a părului, geluri sub formă de sprayuri
pentru coafură, produse pentru decolorarea
părului, produse pentru decolorarea şuviţelor
de păr (preparate de nuanţare), deodorant
antiperspirante, deodorante de uz personal,
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal sub formă de
batoane, deodorant pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, gel după bărbierit, loţiuni
de bărbierit, gel pentru bărbierit, loţiune
după bărbierit, spray-uri pentru bărbierit, lapte
hidratant după bărbierit, cremă hidratantă după
bărbierit, pietre de alaun pentru bărbierit,
soluţii de bronzare, produse cosmetice pentru
bronzare, loţiuni pentru bronzare, geluri pentru
bronzare, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
pudre pentru faţă, spray-uri de protecţie solară,

loţiuni cu protecţie solară de uz cosmetic, săruri
de baie, săruri de baie nemedicinale, săruri
de baie parfumate, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor, paste
pentru albirea dinţilor, preparate de albire a
dinţilor, preparate cosmetic pentru îngrijirea gurii
şi a dinţilor, produse pentru curăţarea dinţilor
şi ape de gură, pastă de dinţi sub formă de
gumă de mestecat, cremă pentru unghii, gel
pentru unghii, balsamuri pentru unghii, produse
cosmetice pentru unghii, întăritor pentru unghii,
lac de unghii, ojă de unghii, loţiuni pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, produse pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, lac de bază pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, lac de
unghii pentru strat superior, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, lac de unghii de
uz cosmetic, creioane corectoare pentru lacul
de unghii, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, straturi de acoperire pentru sculptarea
unghiilor, produse pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii, beţişoare universale cu vată
de uz personal, beţişoare de bumbac pentru
uz cosmetic, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, şerveţele impregnate cu produse
cosmetice, şerveţele cosmetic umezite în
prealabil, şerveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse de machiaj pentru faţă
şi corp, demachiante pentru ochi, dischete
demachiante din vată, produse demachiante
pentru ochi, loţiuni depilatoare, pudră de talc,
ceară pentru epilat, ceară pentru mustaţă, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, agenţi
de slăbit (cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, adezivi pentru uz cosmetic, geluri
de uz cosmetic, geluri cosmetice pentru ochi,
geluri hidratante (produse cosmetice), gel de
aloe vera de uz cosmetic, parfumuri, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri
solide, potpuriuri parfumate, creme parfumate,
şerveţele parfumate, uleiuri parfumate, apă de
parfum, aromatizanţi pentru parfumuri, produse
de parfumerie, sprayuri parfumate pentru corp,
apă parfumată pentru lenjerie, parfumuri de uz
personal, ulei de mentă (parfumerie), extracte
de flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, pudră
parfumată (de uz cosmetic), loţiuni şi creme de
corp parfumate, săculeţi parfumaţi pentru mască
de ochi, uleiuri parfumate pentru fabricarea
de preparate cosmetice, loţiuni pentru corp
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parfumate (preparate de toaletă), loțiuni după
ras, balsamuri (nemedicinale), vopsele pentru
barbă,
măști cosmetice, creioane pentru
sprâncene, creioane pentru buze, farduri pentru
truse de machiaj, preparate pentru ondularea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
coloranți cosmetici, lapte demachiant, creme
cosmetice, creme autobronzante (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), produse
de protecție solară, creme cu protecție solară,
produse cosmetice pentru gene, creme pentru
epilare, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
produse pentru spălare, produse pentru spălarea
mâinilor, produse cosmetice pentru spălarea
feței, înălbitor pentru rufe, lichide pentru spălarea
rufelor, pulbere pentru spălarea rufelor, produse
chimice pentru spălarea rufelor, rujuri, ruj cu
protecție solară (cosmetice), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), mascara
pentru gene lungi, apă micelară, șampoane
uscate, șampoane, preparate sub formă lichidă
pentru ras, produse pentru bărbierit, săpunuri,
săpunuri lichide, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, apă de toaletă, preparate
de toaletă nemedicamentoase, pastă de dinți
nemedicinală.
5. Săpun
antibacterian,
dezinfectante,
dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, loțiuni antibacteriene
pentru
mâini,
preparate
antibacteriene,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru bazine de înot, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), șervețele antibacteriene, șervețele
dezinfectante, sprayuri antibacteriene, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, biocide,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor.

(210)
(151)
(732)

M 2021 09132

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR.51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

22/12/2021
NOVOLINE PHARM SRL, STRADA
ISACCEI, NR.7, CAMERA NR.
1, BLOC I2, SCARA A, PARTER,
AP.1, JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

ForTussin
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Sirop de tuse, suplimente alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09133

22/12/2021
LIBAO LUXORY SRL, STR. I.I.C
BRATIANU NR.20B, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

───────

LIBAO LUXURY EVENTS
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.05;
26.11.01
Culori revendicate:maro, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Rezervări de cazare temporară, respectiv
rezervarea hotelurilor, închirierea sălilor de
ședința, a corturilor și a clădirilor transportabile,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea de
scaune, mese, fete de masă, sticlărie, servicii
de lounge, servicii de bucătari personali,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de bar, servicii de pensiune, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fete de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, sculptură în
alimente, servicii hoteliere, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de ședințe, servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestiunea
sosirilor și plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
corturilor, servicii de restaurante udon and sobă,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

amenajarea clădirilor, construcții, construcții
rutiere, construcții civile, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, construcție de proprietăți industriale,
construcție de case, construcție de clădiri,
construcție de poduri, construcție de șosele,
lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09135

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

───────

22/12/2021
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
ROMANIA

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

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK

M 2021 09134

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
───────

Neptun
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje luminoase, pavaje prefabricate, plăci
pentru pavaje, plăci de pavaj, bolovani de
pavaj, blocuri de pavaj luminoase, pavaje și
placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind

(210)
(151)
(732)

M 2021 09136

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

22/12/2021
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROHIBITION 2.0
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09137

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

22/12/2021
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, 5T. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09138

(740)

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

22/12/2021
DENISA-GABRIELA TODOR, STR.
CLOȘCA, NR. 7, SC. 1, ET. 3, AP.
23, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
RAUL-ALEXANDRU HEPEȘ, STR.
FĂCLIEI, NR. 30A, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

(540)

DREAM HOTEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
───────

hotel Pannonia
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare, servicii de restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

M 2021 09139

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA, NR.2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

───────

Stonic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj,
pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09140

22/12/2021
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09141

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

22/12/2021
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AL MASK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09142

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

22/12/2021
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SEVENTH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

BILLIONAIRE MONKEY

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

19. Pavaj,

M 2021 09143

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Pluto
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj,
pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare
de
terenuri
(construcții),
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, amenajarea spațiilor comerciale,
construcții, construcții civile, construcții rutiere,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții de
terase, construcție de pardoseli, construcție de
magazine, construcție de proprietăți, construcție
de case, construcția de clădiri, construcție
de poduri, construcție de șosele, lucrări de
construcție.
───────

pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09145

(740)

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

22/12/2021
SC RORA CONSING SRL, STR.
GĂRII NR. 6, JUDEȚ BRAȘOV,
RÂŞNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KEMTEK Cement Cleaner
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09144

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Sando
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate de curățare de uz industrial
folosite în timpul fabricării, produse de curățare
cu solvenți pe bază de apă, folosite în
procesele de fabricație, preparate de degresare
folosite în procesele de producţie, detergenţi
folosiţi în procesele de producţie, dezincrustanţi,
substanțe (chimice) pentru curățarea mortarului,
substanțe (chimice) pentru curățarea betonului,
substanțe (chimice) pentru curățarea lucrărilor
din piatră, solvenți de curățare folosiți la
procesele de fabricație, solvenți pentru curățare
industrială în timpul proceselor de fabricație,
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lichide folosite la curățare în timpul proceselor
de fabricare, agenți de curățare chimici folosiți în
procesele de fabricare industriale.
3. Preparate
pentru
curățare,
lustruire,
degresare și șlefuire, abrazivi, agenți caustici
pentru curățare, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți pentru îndepărtarea petelor,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, produse
de curățat, decapanți, degresanți pentru
curățare, detartranți de uz casnic, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate
de curățare pentru zidărie, preparate pentru
spălare, produse de curățare sub formă de
spume, produse degresante pe bază de solvenți,
produse pentru curățarea pardoselilor, spray-uri
de curățare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09146

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Saturn
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj,
pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, pavaje și placări ceramice,
blocuri de pavaj luminoase, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09147

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Genium
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
pavaje
luminoase,
pavaje
19. Pavaj,
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09148

22/12/2021
COMUNA MAGURI RACATAU,
COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU
NR. 88, AP. 0, JUDEȚ CLUJ,
SAT MĂGURI-RĂCĂTĂU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

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

22/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Uranus
(511)

(540)

Măguri
(531)

M 2021 09149

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.01; 05.01.16;
08.03.12; 03.04.13; 26.01.01; 26.11.03;
05.11.05
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(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, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj,
pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de clădiri, construcție de case,
construcție de poduri, construcție de șosele,
lucrări de construcție

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09150

(210)
(151)
(732)

M 2021 09151

(740)

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

(740)

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

22/12/2021
COMUNA MAGURI RACATAU,
COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, NR.
88, AP. 0, JUD. CLUJ, MĂGURIRĂCĂTĂU, CLUJ, ROMANIA

(540)

22/12/2021
COMUNA MAGURI RACATAU,
COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, NR.
88, AP. 0, JUD. CLUJ, MĂGURIRĂCĂTĂU, CLUJ, ROMANIA

(540)

Muntele Rece
(531)

Răcătău

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10; 01.01.04; 08.03.12;
03.04.11; 26.01.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(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, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10; 08.03.12; 05.07.10;
03.04.07; 26.01.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(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, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09152

22/12/2021
UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

UB Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de educație și
formare profesională, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulţi, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
servicii de educaţie, instruire și divertisment,
servicii de educație universitară, cercetare
în domeniul educației, furnizarea educației,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de certificare în
educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare pedagogică, educație fizică, cursuri
de educație fizică, servicii de educație fizică,
instruire în domeniul educației fizice, instruire în
materie de educație fizică, educație cu privire la

sănătatea fizică, servicii în materie de educație
fizică, organizare de cursuri de educație fizică,
educație sportivă, servicii de educație sportivă,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
educație în domeniul informaticii, educație
în domeniul științei informaticii, educație în
domeniul procesării de date, cursuri de instruire
în elaborarea bazelor de date, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de educație
pentru comunicarea de metode de predare
referitoare la procesarea datelor, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei informațiilor, educație în domeniul
lingvistic, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine, organizare de cursuri
de instruire tehnică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, servicii de
educație tehnologică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, furnizare
de cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
consultanță profesională referitoare la educație,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizarea de conferințe referitoare la
educație, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizarea de congrese în
domeniul educației, organizarea și susținerea
de târguri de educație, acreditare de servicii
de educație, servicii de educație furnizate prin
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de
calculator, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizare și coordonare de
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competiții (educație sau divertisment), servicii de
editare, publicare de cărți, publicare de manuale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
reviste, publicare de reviste și cărți, publicare de
cărți și recenzii, publicare de anuare, publicare
de cataloage, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, transfer de know-how
(instruire).
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, testare, autentificare și
controlul calității, cercetare și dezvoltare de
produs, servicii it, cercetare în proiectarea
de calculatoare, servicii de analiză și
cercetare industrială, servicii științifice de
programare de calculatoare, servicii științifice
și cercetare în acest domeniu, cercetare
biologică, cercetare tehnică, cercetare științifică,
cercetare biochimică, cercetare biotehnologică,
cercetare tehnologică, servicii de cercetare,
cercetare de laborator, laborator de cercetare,
servicii de cercetare matematică, analize în
domeniul ingineriei tehnologice, cercetare și
dezvoltare științifică, cercetare științifică și
industrială, cercetarea proceselor industriale,
cercetare cu privire la ingineria mecanică,
cercetarea și dezvoltare de produse noi,
evaluare a dezvoltării produselor, cercetare
privind echipamentele industriale, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, audit în
domeniul energiei, cercetare în domeniul științei
materialelor, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare în materie de programe
și software de calculatoare, cercetare în
domeniul conservării mediului, cercetare în
domeniul ecologic, cercetare științifică privind
ecologia, consultanță în materie de protecție a
mediului, consultanță tehnică în domeniul științei
mediului, servicii de consultanță în materie
de poluare a mediului, studii în domeniul
protecției mediului, studii de mediu, consultanță
în domeniul proiectării tehnologice, consultanță
în domeniul cercetării științifice, consultanță
în domeniul cercetării industriale, controlul
calității, certificare (controlul calității), certificarea
serviciilor de educație, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul proiectării de software, consultanță
în domeniul programelor de calculator, creare
de software, dezvoltare de hardware si software
de calculator, instalarea de programe, întreținere
de software, managementul proiectelor it,
programare de software educativ, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,

proiectare, întreținere, dezvoltare și actualizare
de software de calculator, furnizare de
informații despre servicii de analize și cercetare
industrială, furnizare de informații privind
ingineria industrială, furnizare de rapoarte
tehnice, furnizare de studii tehnice, furnizare de
studii științifice, inginerie, inginerie mecanică,
inginerie tehnică, inginerie informatică, întocmire
de rapoarte referitoare la cercetarea tehnică,
întocmire de rapoarte științifice, întocmire de
rapoarte tehnologice, întocmire de rapoarte
despre design industrial, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare și dezvoltare de produse de inginerie,
proiectare și dezvoltare de produse industriale,
servicii de proiectare asistată de calculator,
realizare de studii științifice, realizare de studii
tehnice, realizare de teste de control al calității,
servicii de autentificare, servicii de cercetare
industrială, servicii de cercetare informatică,
servicii de cercetare științifică, servicii de
cercetare tehnică, servicii de certificare a
eficienței energetice a clădirilor, servicii de
dezvoltare industrială, servicii de inginerie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
mașini-unelte, servicii de laboratoare științifice,
servicii științifice, servicii tehnologice, servicii
de testare științifică, servicii de testare tehnică,
studii și proiecte de cercetări tehnice, studii
de proiecte tehnice, teste de inginerie, teste
industriale, verificarea calității produselor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09154

(210)
(151)
(732)

22/12/2021
UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

(540)

FORMAȚIA DE
DANSURI POPULARE
PASTELURI BĂCĂUANE

M 2021 09155

22/12/2021
SWISS DETOX LINE SRL,
STR. VIRGIL MADGEARU NR.
26B, PARTER, AP.1, BIROUL
NR.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

SLIM ENERGY 369

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01; 26.11.25;
29.01.14
(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive și culturale, instruire,
educație, divertisment și sport, servicii educative,
de divertisment și sportive, activități de
divertisment, sportive și culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
activități de divertisment, divertisment de
tipul reprezentațiilor de dans, organizare de
spectacole de dans, organizare de spectacole
de dans, prezentare de demonstrații de dans,
demonstrații de dans în direct, organizare de
concursuri de dans, organizare de demonstrații
de dans, furnizare de cursuri de dans,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizare și coordonare de baluri,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de seminarii instructive
referitoare la organizarea timpului, producție de
spectacole.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.16; 29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceaiuri.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț, regruparea în avantajul terțilora
produselor solicitate la protecție la clasa
30 (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate/promovare, prin toate formele
a ceaiurilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09156

(740)

INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

22/12/2021
SC ROCAST SRL, ŞOS. ODĂII
NR. 62- 68, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2021 09157

22/12/2021
CUCINA TUREA SRL, STR.
DONATH NR. 113, O3, AP. 12,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Cucina TUREA

HARDEN
(531)
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
uneltelor, sculelor, echipamentelor industriale,
a organelor de asamblare și a sistemelor
de fixare, 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, respectiv prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de agenții de import și comerț cu
unelte, scule, echipamente industriale, organe
de asamblare și îsiteme de fixare.

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.02; 11.01.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Paste făinoase alimentare pentru consum
uman, paste alimentare făinoase, paste făinoase
alimentare, specialități de patiserie.
39. Livrare de produse de băcănie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09159

22/12/2021
ASOCIATIA QUBE ROBOTICS QUBE ROBOTICA, STR. COZLA
NR.10, CAMERA 2, BL. A11,
SC.2, ET.1, AP.14, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

Q QUBE. BECAUSE
AMBITION DOESN'T WAIT
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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.
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.
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)

(740)

M 2021 09160

22/12/2021
CHEF'S LIFE SRL, STR. TEPES
VODA NR. 14B, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET IND IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

RozMarine
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mancaruri preparate din carne, pește sau
legume, gustari, respectiv: gustări pe bază de
carne și gustări pe bază de legume.
35. Servicii de comanda mancare online in
domeniul restaurantelor care ofera mancare la
pachet si livrare la domiciliu.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09161

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

22/12/2021
JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE
KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(540)

LUMIA
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(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)

(540)

M 2021 09163

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Tricot, țesături, decorațiuni de perete din
material textil, articole de menaj din material
textil, fețe de masă, naproane, șervete de masă,
prosoape, articole pentru acoperirea ferestrelor,
lenjerie de pat, fețe de pernă, învelitori de pat
(cuverturi, pături).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte din
material textil, articole pentru acoperirea capului.
───────

23/12/2021
CINTRO COM SRL, STR. ȘTEFAN
CEL MARE NR. 23L, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

MOLDOVEANCA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(540)

M 2021 09165

23/12/2021
Admed Clinic Modern Healthcare,
STR. TRAIAN NR. 55, CAMERA
115, ET. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

medikáli PRIVATE
HEALTHCARE SERVICES

M 2021 09164

23/12/2021
TURCU IOANA-RUXANDRA,
STR. SIRET NR. 83, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Toia

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul organizarea si
administrarea afacerilor.
44. Servicii medicale, respectiv de spitalizare
și
telemedicină,
stomatologie,optometrie
și
sănătate
mintală,
clinică
medicală
multidisciplinară și servicii de analiză medicală,
examinări cu raze X și prelevarea de probe
de sânge, servicii terapeutice/fizioterapeutice,
ginecologie și inseminare artificială și in vitro,
tratament chirurgical, consultanță în farmacie și
pregătirea rețetelor de către farmaciști, de banca
de sânge și de țesuturi umane, de case de
convalescență și de sanatorii, de geriatrie, de
dietă și nutriție, de centru de sănătate, servicii
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de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09168

23/12/2021
S.C. METALL KUNSTSTOFF
TECHNIK AG, SAT COSLARIU,
NR. 128, JUDEȚ ALBA, COMUNA
SANTIMBRU, ALBA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 09170

(740)

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
STR.ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

23/12/2021
DENTAL- ALEX SRL, STR.
CARPATILOR NR. 7, BL. S2, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MKT METALL
KUNSTSTOFF TECHNIK AG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.10; 26.04.02;
26.04.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
PMS116), gri (Pantone PMS443), maro
(Pantone PMS1615)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de inginerie, testarea materialelor.

D DENTERRA A DENTAL
HOSPITAL CONCEPT
BY DENTAL ALEX

───────

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

(540)

M 2021 09169

23/12/2021
AVAYA SRL, STR HERMAN
OBERTH, JUDEȚ MUREȘ,
SIGHIȘOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

4Me4Y

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, promovare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu, alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, retele de
socializare sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi
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servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori, toate aceste activităţi în
legătură cu domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale specifice oferite de
clinici
stomatologice
sau
de
spitale
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09172

(740)

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

M 2021 09171

23/12/2021
DENTAL- ALEX SRL, STR.
CARPATILOR NR. 7, NL. S2, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI
ROMANIA, BUCUREȘTI, 113311,
ROMANIA

23/12/2021
DAV-NATI SRL, BULEVARDUL
DECEBAL,NR 33,BLOC 13,SCARA
C,ETAJ 3, AP 37, JUDEȚ NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

(540)

DENTERRA - INTERNATIONAL
DENTAL HOSPITAL
BY DENTAL ALEX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, promovare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu, alte site-uri ale
tertilor ori platforme specializate, retele de
socializare sau online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii, inclusiv
online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori, toate aceste activităţi în
legătură cu domeniul medical stomatologic.
44. Servicii medicale specifice oferite de
clinici
stomatologice
sau
de
spitale

4STEPS self service
car wash patru pasi
pentru o masina curata
(531)

Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.02;
26.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii
de intretinere si reparare a autovehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, servicii de încărcare a bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
echilibrarea anvelopelor, servicii in legatura
cu curăţarea vehiculelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, întreţinerea vehiculelor,
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servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, întreținerea automobilelor, spălătorii
auto cu autoservire (servicii), lustruire, curățare
și spălare a vehiculelor, servicii de reîncărcare
a vehiculelor, servicii de intretinere si reparare a
autovehiculelor cu autoservire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09173

23/12/2021
DEZ AUTO TRUCK SRL, STR. NR.
152, LOC. CETAN, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA VAD, CLUJ, ROMANIA

SMART COOLER WE
MAKE YOU FEEL COOL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01
(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, 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, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, aparate de încălzit
(care nu sunt utilizate în scop medical), aparate
de încălzit mâinile cu alimentare la usb, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate electrice pentru uscat mâinile pentru
lavabouri, aparate electrice utilizate în uscare,
aparate pentru băi de aer cald, aparate pentru
băi de parafină electrice, nu pentru scopuri
medicale, aparate pentru uscarea mâinilor
(uscare la cald), aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu rotoare cu palete, aparate pentru
uscarea mâinilor prevăzute cu ventilatoare,
aparate pentru încălzit paturi, aparate pentru

încălzit picioare (electrice, neelectrice), rafturi
de frigider, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere cu congelator, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de criogenie, aparate de
distribuție a băuturilor refrigerate, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate de
expunere a alimentelor refrigerate, aparate de
făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate de
refrigerare pentru lichide, aparate de răcire cu
gaz, aparate de răcire electrice, aparate de răcire
pentru matrițe, aparate de răcire pentru orez,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, combine frigorifice, aparate pentru
răcire, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate
pentru înghețarea aerului, aparate și instalații
pentru răcire, aparate și mașini de fabricare
a cuburilor de gheață, aparate și mașini de
fabricare a gheții, automate de gheață, bancuri
de refrigerare, aparate pentru răcirea băuturilor,
camere de congelare, camere de răcire
pentru depozitare, congelatoare, congelatoare
criogenice, condensatoare de răcire, cutii
frigorifice, electrice, dispozitive pentru stocarea
gheții, dispozitive refrigerante pentru expunerea
produselor, distribuitoare automate de gheață,
dulapuri frigorifice, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, cutii frigorifice electrice,
criostate, altele decât cele folosite în
laborator, cutii frigorifice (gaz), containere
frigorifice pentru transport, congelatoare
electrice de uz casnic, congelatoare orizontale,
congelatoare pentru înghețată, containere
frigorifice (gaz), frigidere, aparate de răcire
și congelatoare pentru depozitare în scopuri
medicale, filtre pentru mașinile pentru
prepararea gheții, frigidere, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, evaporatoare pentru
răcire, elemente refrigerente, echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru expunere, dulapuri frigorifice pentru
carne, frigidere de uz casnic, frigidere cu gaz,
instalații de congelare, instalații de expunere
a alimentelor refrigerate, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
instalații de răcire pentru gaz, dulapuri frigorifice,
aparate și mașini frigorifice, frigidere portabile,
frigidere pentru vin, frigidere pentru gheață (de
uz casnic), frigidere pentru cosmetice, frigidere
pentru kimchi, lăzi frigorifice fixe, de uz casnic,
lăzi frigorifice electrice, lăzi frigorifice, lăzi de
congelare pentru carne, instalații pentru răcirea
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și încălzirea apei, instalații pentru răcirea laptelui,
instalații pentru răcirea apei potabile, instalații
pentru producerea de zăpadă artificială în spații
închise, instalații pentru congelarea aerului,
instalații industriale de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de refrigerare, instalații de răcire pentru
clincheri de ciment, instalații de răcire pentru
congelare, răcitoare, electrice, răcitoare electrice
pentru vin, răcitoare electrice de băuturi folosite
în automobile, răcitoare de vin electrice de uz
menajer, răcitoare de lichide (instalații), răcitoare
de lapte, răcitoare de acvariu, plăci pentru
refrigerare, panouri de aer condiționat, utilizate
pentru camere frigorifice, mașini de refrigerare,
mașini de făcut zăpadă artificială, mașini de
fabricare a gheții, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, lăzi frigorifice portabile
(electrice), lumini de interior pentru frigidere,
unități frigorifice comerciale, unități distribuitoare
pentru băuturi refrigerate (altele decât pentru
vânzare), sisteme de răcire pentru patinoare,
sertare pentru frigidere, serpentine de răcire,
separatoare pentru eliminarea condensului prin
refrigerare, răcitoare pentru sticle (aparate), uși
de frigidere, vitrine frigorifice orizontale pentru
alimente, vitrine frigorifice pentru mărfuri, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uscătoare
pentru sisteme de răcire, vitrine frigorifice.

plastic (vase), veselă de unică folosință, din
plastic.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09175

(740)

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

23/12/2021
HUIBAN VENERA CRISTINA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
SAT LICHITIŞENI, JUDEȚ BACĂU,
COMUNA VULTURENI, BACĂU,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09174

23/12/2021
ERBE MARKETING SRL, STR.
SOARELUI NR. 5, BL. C3,
PARTER, COMPLEX REZIDENTIAL
COSMOPOLIS, AP. 004, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

LUSSO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Tacâmuri de unică folosință, din plastic.
16. Saci de gunoi, folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, hârtie pentru copt.
21. Forme pentru copt, din hârtie, farfurii din
plastic, farfurii din hârtie, farfurii de unică
folosință, pahare din plastic sau hârtie, caserole
(veselă), cești fabricate din plastic, boluri din

CRAMA HUIBAN
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
05.07.10; 05.07.02
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#BF984B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe / suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
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de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice 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,
vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
(băuturi alcoolice), arac (arak) / arak (arac),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru cu alcool, cocktail-uri cu alcool, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice altele decât uleiurile esențiale,
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), vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin
alb, vin roșu, vin fiert, vinuri spumante, vinuri
neacidulate, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
îmbogățite, punci de vin, vin slab alcoolizat, vin
de căpșuni, vin de struguri, vin de fructe, vin de
mure, vin pentru gătit, vinuri de desert, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri cu
alcool, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri cu denumire de origine protejată.
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
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
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terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar 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 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, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri.

40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
conservarea alimentelor şi a băuturilor,
congelarea alimentelor, zdrobirea fructelor,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor, producţia
de vin pentru alţii, consultanţă în domeniul
vinificaţiei, fabricarea berii pentru alţii.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09177

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

23/12/2021
RIVIAN IP HOLDINGS, LLC,
13250 N. HAGGERTY ROAD,
PLYMOUTH, 48170, MICHIGAN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

INDER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare și motoare cu combustie
internă, 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, motoare pentru ambarcaţiuni,
motoare pentru ambarcațiuni electrice, motoare
de ambarcațiuni, generatoare de electricitate
care pot fi folosite ca motoare electrice pentru
vehicule.
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
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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, aparate maritime de navigare,
interfeţe pentru calculatoare, programe de
calculator pentru elaborarea de interfețe pentru
utilizatori, aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software incorporat care se poate
actualiza de la distanță și firmware pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate,
aparate cu baterii electrice conectate fără fir
cu software incorporat care se poate actualiza
de la distanță și firmware pentru stocarea și
descărcarea electricității stocate furnizate de o
rețea sau la o rețea de energie electrică sau la
altă sursă de generare a energiei electrice pentru
stabilizarea și satisfacerea cererii de electricitate
și pentru scopurile de utilizare, software de
calculator descărcabil pentru monitorizarea,
optimizarea şi reglarea stocării şi descărcării
energiei stocate la şi de la astfel de aparate
cu baterie electrică, conectate fără fir, baterii
pentru alimentarea cu energie electrică a
motoarelor de vehicule electrice, conector de
alimentare montat pe perete pentru energia
electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice,
conector de alimentare mobil care se bagă în
priză pentru energie electrică pentru încărcarea
vehiculelor electrice, software descărcabil sub
forma unei aplicaţii mobile pentru monitorizarea
încărcării electrice şi stării vehiculelor şi
pentru controlul de la distanţă al vehiculului,
software descărcabil sub formă de software de
sistem de operare pentru vehicule, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive pentru localizarea şi recuperarea
vehiculelor programate pentru a folosi sisteme
de poziţionare globală (gps) şi telecomunicaţii
celulare, aparate de radio pentru vehicule,
sisteme de alarmă antiefracție, încărcătoare de
baterii destinate utilizării cu baterii de vehicule,
transmițătoare fără fir cu tehnologie de colectare
și afișare pentru starea și urmărirea tuturor
tipurilor de vehicule în medii locale, baterii
galvanice pentru vehicule, echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume dispozitive
electronice pentru monitorizarea presiunii
anvelopelor, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, piese
de motor pentru vehicule, și anume aparate
de reglare a temperaturii, echipament audio
pentru vehicule, si anume aparate stereofonice,
difuzoare, amplificatoare, egalizatoare, filtre
audio și carcase pentru difuzoare, boxe
fără fir, difuzoare, aparate stereofonice,

programe de calculatoare (software descărcabil)
pentru controlul dispozitivelor audio, porturi
de alimentare usb, destinate utilizării în
vehicule, dispozitive de control fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, și anume
sisteme de baterii, de siguranță, de iluminat,
de urmărire și de securitate, sisteme pentru
localizarea, urmărirea și securitatea vehiculelor
conținând o antenă și un transmițător radio
pentru a fi amplasate în vehicule, echipament
audio pentru vehicule, și anume difuzoare
pentru sisteme audio auto, instrumente de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
baterii pentru vehicule, aparate electrice, și
anume, staţii de încărcare pentru încărcarea
vehiculelor electrice, sisteme computerizate
de analiză a motoarelor de vehicule, cabluri
prelungitoare destinate utilizării cu vehicule,
adaptoare de energie destinate utilizării cu
vehicule, cabluri electrice destinate utilizării
cu vehicule, acumulatoare electrice pentru
vehicule, carcase pentru adaptoare electrice
impermeabile.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, ambarcațiuni, componente
structurale pentru bărci, remorci pentru bărci,
coci de nave, axe pentru elice pentru bărci,
cârme pentru ambarcațiuni, tacheți pentru
ambarcațiuni, prelate adaptate pentru bărci și
vehicule maritime, cutii de depozitare special
adaptate pentru ambarcațiuni, tangoane pentru
bărci, crampoane cu came pentru ambarcațiuni,
trancheți pentru vapoare, cârlige pentru aripi
pentru bărci, gruie de ambarcațiuni, urechi cu
turnichete pentru ambarcațiuni, căngi pentru
ambarcaţiuni, bărci asemănătoare caiacelor,
elice pentru ambarcaţiuni, fusuri de cârmă pentru
ambarcațiuni, apărătoare contra uzurii pentru
bărci, amortizoare pentru bărci.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, instalarea, întreţinerea şi repararea,
și actualizarea aparatelor cu baterii electrice
conectate fără fir, și consultanță aferentă
acestora, pentru stocarea și descărcarea
electricității stocate pentru stabilizarea și
satisfacerea cererii de electricitate și pentru
scopurile de utilizare, furnizarea de servicii
de întreținere și reparație pentru vehicule,
consultanță în reparația vehiculelor, consultanță
în întreținere vehiculelor, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de personalizare a vehiculelor,
și anume construirea de vehicule personalizate,
servicii ale stațiilor de încărcare a vehiculelor,
întreținere și reparații de vehicule, servicii
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de curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor,
stații de service (alimentare cu carburant și
întreținere) pentru vehicule, vopsirea vehiculelor,
servicii de stații de încărcare pentru vehicule
electrice, servicii de gestionare a flotei în forma
întreținerii vehiculelor flotei, servicii de instalații,
proiectarea, dezvoltarea și fabricarea vehiculelor
electrice auto specializate, servicii de ambalare
din plastic pentru asigurarea si protejarea
ambarcațiunilor, servicii de consultanță în
domeniul remodelării, renovării, reviziei și
reparațiilor de iahturi și bărci, remodelări,
renovări, revizii și reparații de iahturi și bărci.
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, monitorizarea
vehiculelor pentru asigurarea funcționării optime
a acestora, monitorizarea de la distanță a
funcționării, performanței și eficienței vehiculelor
electrice, furnizarea de software nedescărcabil
folosit la analiza predictivă a încărcării și
întreținerii vehiculelor electrice și la analiza
predictivă a nevoilor clienților, proiectare
în domeniul ingineriei, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, servicii de consultanță
în domeniul proiectării de vehicule, pentru
alte persoane, consultanţă în domeniul tehnic,
monitorizarea aparatelor cu baterie electrică,
conectate fără fir, cu firmware şi software
incorporate pentru stocarea şi furnizarea
electricităţii în vederea asigurării funcţionării
adecvate şi programării pentru respectarea
cerinţelor de electricitate şi obiectivelor de
utilizare, crearea de sisteme cu baterii electrice
formate din aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, şi software de asistenţă,
toate pentru stocarea şi descărcarea electricităţii
stocate, în vederea optimizării eficienţei,
programării şi configurării sistemelor menţionate
şi servicii de consultanţă referitoare la acestea,
software ca un serviciu (saas) care oferă
software pentru monitorizarea, optimizarea şi
reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, furnizarea de software online
nedescărcabil pentru monitorizarea, optimizarea
şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la astfel de aparate cu baterie
electrică, conectate fără fir, administrarea de
software şi firmware incorporate în aparatele
cu baterie electrică, conectate fără fir, pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
prin programarea şi configurarea software-ului

pentru aparate cu baterie electrică, instalarea,
întreţinerea şi repararea şi actualizarea de
software şi firmware de calculator care se
pot actualiza de la distanţă, incorporate în
aparate cu baterie electrică, conectate fără
fir, şi consultanţă aferentă, pentru stocarea
şi descărcarea electricităţii stocate pentru
stabilizare şi pentru respectarea cerinţelor de
electricitate şi obiectivelor de utilizare, servicii
de inspectare a vehiculelor noi și uzate, pentru
persoane care cumpără sau care își vând
vehiculele, servicii de evaluare a daunelor
pentru autovehicule, revizie de vehicule,
servicii de proiectare pentru componente de
autovehicule, servicii de monitorizare a flotelor
de vehicule în scopuri de siguranță, servicii
de recuperare a vehiculelor furate, software
nedescărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software nedescărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
pentru vehicule.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09178

(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, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

23/12/2021
PAZĂ ŞI SECURITATE
GENERALĂ S.R.L., STR.
ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 31,
SC. 1, ET. 4, AP. 17, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

M 2021 09179

23/12/2021
ASSET CONSTRUCTION
SOLUTIONS S.R.L., CALEA
GRIVITEI NR. 180, ET. 2,
BIROU MANAGER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAPPY HOME DIN PASIUNE
PENTRU CASA TA!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 14.05.02; 14.05.21;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Curățarea
și
repararea
cazanelor,
zidire, supravegherea construcției de clădiri,
izolarea clădirilor, curățarea clădirilor (interior),
consultanță
în
construcții,
servicii
de
electricieni, servicii de menaj (servicii
de
curățenie),
instalarea
și
repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea
și repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea și repararea aparatelor de aer
condiționat, instalarea ușilor și ferestrelor,
instalarea
echipamentelor
de
bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
și exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
tencuire, repararea liniilor electrice, servicii
pentru acoperișiuri (servicii de construcții),
întreținerea piscinelor, spălarea lenjeriei,
spălare, curățarea geamurilor.
39. Depozitare de bagaje, operațiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
transportul de mobilier, împachetarea bunurilor.

───────

───────

PSG Security
(531)

469

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

M 2021 09180

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

23/12/2021
RIVIAN IP HOLDINGS, LLC, 13250
N. HAGGERTY ROAD, MICHIGAN,
PLYMOUTH, 48170, MICHIGAN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

INDER
(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 depoz itare sau
transport, seifuri, ancore, pontoane plutitoare din
metal, pentru acostarea ambarcaţiunilor, ancore
maritime, aliaje din metale comune, plăci de
ancorare, embleme metalice pentru vehicule,
clopote metalice, cabluri metalice, neelectrice,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, lanțuri
metalice, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, containere metalice, trambuline metalice
pentru sărituri, catarge din metal pentru arborat
steaguri, scări metalice, încuietori metalice
pentru vehicule, armătură metalică, anume
carabiniere din metal, scări mobile de îmbarcare
pentru pasager, piloni metalici, scripeţi metalici,
alţii decât cei pentru maşini, funii metalice,
console de montare din metal.
7. Motoare pentru vehicule maritime, ancore
automate cu patru brațe de uz marin, mașini
pentru alinierea caroseriei și cadrelor de vehicule
și piese de schimb structurale pentru acestea,
filtre de aer pentru motoare și motoare cu
combustie internă pentru vehicule, cilindri de
motor pentru vehicule, generatoare pentru
vehiculele maritime și terestre, dispozitive
de aprindere pentru motoarele vehiculelor
terestre și maritime, compresoare pneumatice
şi hidraulice pentru vehicule, pompe de ulei
pentru vehicule terestre și maritime, colector
ca parte a sistemului de evacuare, pompe
de apă pentru vehicule terestre și maritime,
piese pentru vehicule, și anume carcase pentru
motor, piese pentru vehicule, și anume răcitoare
de ulei, piese pentru vehicule, și anume
buşoane şi capace pentru rezervoarele de ulei,

piese pentru vehicule, și anume rezervoare
de ulei, piese mecanice de motoare pentru
vehicule terestre și maritime, indicatoare de
nivel pentru vehicule, curele de distribuţie
pentru motoarele vehiculelor terestre și maritime,
compresoare de aer pentru vehicule, motoare
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor
maritime şi terestre, fire de aprindere pentru
motoarele vehiculelor, mecanisme de aprindere
electronică pentru vehicule, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare pentru ambarcațiuni
electrice, motoare de ambarcațiuni, generatoare
de electricitate care pot fi folosite ca motoare
electrice pentru vehicule.
9. Bărci de salvare, compasuri / busole marine,
sonde marine de adâncime, geamanduri de
marcare, semnalizare, salvare, vest de salvare.
12. Vehicule terestre și maritime, piese
structurale și componente de propulsive sub
formă de motoare electrice pentru vehicule
terestre și maritime, caroserii pentru vehicule
maritime, huse adaptate pentru vehicule
maritime, interioare din piele la comandă
pentru vehicule, tapițerii pentru vehicule,
vehicule terestre și maritime electrice, piese
pentru vehicule electrice, anume, motoare,
ștergătoare de parbriz, vehicule maritime de
înaltă performanță, electrice, care funcționează
exclusiv cu baterie, scaune pentru vehicule,
motoare pentru vehicule terestre, șasiuri de
motor pentru vehicule, însemne pentru vehicule
(sigle), perne pentru scaune de vehicule,
oglinzi pentru vehicule, cârlige special proiectate
pentru a fi utilizate în vehicule pentru a
ține accesoriile vehiculelor, parbrize pentru
vehicule, dispozitive anti-furt pentru vehicule,
huse protectoare pentru scaunele vehiculelor,
piese structurale de reparații pentru vehicule
terestre și maritime, caroserii pentru vehicule
terestre și maritime, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, geamuri de sticlă
pentru vehicule, alarme antifurt pentru vehicule,
centuri de siguranță utilizate în vehicule, piese
de vehicule de pe piața pieselor de schimb,
anume saci organizatori pentru autoturisme,
plase și tăvi special adaptate pentru montarea în
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, vehicule electrice, anume automobile,
camioane, bărci, biciclete, încuietare pentru
închideri centralizate pentru vehicule cu motor,
sisteme de alarmă antifurt pentru vehicule cu
motor, remorci pentru vehicule maritime.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cuexcepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
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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, manuale tipărite în domeniul întreținerii și
reparării vehiculelor, stilouri, hârtie, papetărie,
abțibilduri.
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. genți pentru
cărți, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
cufere și genți de voiaj, umbrele, genți de pânză
pentru voiaj, neseseruri vândute goale, gentuțe
cosmetice vândute goale, genți din piele.
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,
cești și căni, sticle, vândute goale, cutii pentru
gustări, sticlă brută pentru geamuri de vehicule,
sticlă pentru lumini de semnalizare sau faruri
pentru vehicule.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
prosoape, prosoape de plajă, draperii.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, anume tricouri, bluze sport,
pulovere, pantaloni scurți, pantaloni, bluze,
jachete,
paltoane,
pălării,
articole
de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
anume pălării sport, șepci, cozorocuri, pălării
pentru sugari, bebeluși, copii mici și copii,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
și copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de tip
moşşi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, petice pentru
haine, petice decorative.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea sistemelor de baterii electrice
compuse din aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software și firmaware
incorporate care se pot actualiza de la
distanță și software de asistență pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate
pentru terți, pentru scopuri de afaceri, și
servicii de consultanță în afaceri aferente

acestora, reprezentanțe în domeniul vehiculelor
marine și vehiculelor, magazine de comerț cu
amănuntul, puncte de vânzare, și magazine
pop-up în domeniul vehiculelor marine și
vehiculelor, consultanță în afaceri, și anume
asistență în domeniul dezvoltării strategiilor
comerciale, consultanță comercială în domeniul
eficienței energetice referitoare la energia
solară și regenerabilă, furnizarea de servicii de
consiliere și consultanță cumpărătorilor pentru
achiziționarea de vehicule marine și vehicule,
servicii de furnizare de informații comerciale
online prin intermediul unui registru cu informații
despre vehicule și stații de încărcare.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, fabricarea la comandă de vehicule,
leasing de aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software incorporat care se poate
actualiza de la distanță și firmware pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate
pentru stabilizarea și satisfacerea cererii de
electricitate și pentru obiective de utilizare (fără
posibilitatea de achiziționare în rate sau prin
închiriere), servicii de finisaje acrilice pentru
vehicule.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09181

(740)

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

30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandviș

23/12/2021
BUILDING DEVELOPERS, STR.
HOREA NR.15C, JUD. TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

La Barosana saorma
buna cu de toate
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 25.01.15; 26.01.03;
29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, rosu, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, 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,
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 rață, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan.

din brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, lipii pentru sandvișuri
(pâine), sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sanvisuri
continand carne de pui, sos pentru carne
pregătită la grătar.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii tip restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii oferite 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, servicii oferite de 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 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09182

23/12/2021
SC Fair Trading and Development
SRL, STR. NR. 272, SAT ONCESTI,
JUDEȚ MARAMUREȘ, COM.
ONCESTI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

LogicMed
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, alcool
medicinal, apă oxigenată de uz medical, ape
minerale pentru uz medicinal, balsamuri pentru
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fundul bebelușului, de uz medical, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
colagen de uz medical, creioane hemostatice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate cu minerale și vitamine, preparate
cu oligoelemente pentru consumul uman,
preparate de toaletă medicinale, preparate de
uz medical pentru spălături, preparate minerale
de uz medical, preparate și materiale de
diagnostic, remedii naturale și farmaceutice,
șampoane medicinale, șampoane medicinale
pentru animale de companie, șampoane
uscate medicinale, șampon medicinal, șampon
medicinal pentru păr, săruri pentru rehidratare
orală.
10. Ciorapi elastici de uz medical, ciorapi pentru
varice, comprese reci activate chimic de uz
medical, comprese reci de uz medical, comprese
calde activate chimic de uz medical, 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.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de importexport, administrarea vânzărilor, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, 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 ceasuri inteligente, 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
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, 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 băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale 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 produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legă tură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legă tură
cu instrumente veterinare, 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 aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, 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 pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcă minte,
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 produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, 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
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legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, 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 tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biciclete, 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 materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, 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 produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu obiecte de papetărie, 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 articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, 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 legă tură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu îmbrăcă minte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, 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
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălță minte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
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
medicale, 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
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
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, 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, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09183

(740)

APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

din carton pentru ambalare, recipiente din hârtie
pentru ambalat.
35. Servicii de publicitate, servicii de publicitate
exterioară, servicii promoționale de publicitate,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de publicitate și marketing, administrare în
materie de activități de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie.

23/12/2021
SC POMADRA SRL, STR.
ALBATROS , NR.11A, JUDETUL
GALATI, GALATI, SAT TULUCESTI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

pomadra pmd
soluții responsabile
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, role de hârtie igienică, pungi de
hârtie, pungi din hârtie pentru alimente, pungi de
gunoi din hârtie, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi și saci de hârtie, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi
de hârtie pentru ambalat, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de plastic pentru sandviș, pungi de
hârtie pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
cumpărături, pungi pentru cuburi de gheață,
hârtie pentru pungi și saci, pungi de plastic
pentru împachetare, pungi de hârtie folosite la
coacere, pungi de hârtie de uz casnic, pungi din
plastic de uz casnic, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi de cadou, din hârtie,
pentru vin, pungi de plastic pentru copt în cuptor,
pungi din hârtie pentru masa de prânz, pungi
de plastic pentru ambalat și împachetat, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, pungi
pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic, pungi
din plastic pentru scutece de unică folosință,
pungi din hârtie pentru excrementele animalelor
de companie, recipiente pentru mâncare la
pachet din pulpă de hârtie biodegradabilă,
recipiente pentru ambalare din carton, recipiente

(540)
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SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

REȚEAUA DE IDOLI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
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privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate

pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shopurilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line întro reţea informatizată, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
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pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,

servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
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asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, 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, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un

avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
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mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,

cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
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muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment online, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printrun site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii

despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile 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 nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
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ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri

culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
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producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
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, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de

consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
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de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09185

29/12/2021
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

A DOUA EMIGRARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
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prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shopurilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare

pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line întro reţea informatizată, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
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pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea

publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
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internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, 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, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu

plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
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transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri

de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment online, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
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rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printrun site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii

online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile 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 nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
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scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,

organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
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programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
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, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul

radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
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potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09186

29/12/2021
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

ROMÂNII ȘI LUMEA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza

reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
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băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shopurilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,

publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line întro reţea informatizată, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
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prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,

difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
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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, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,

servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
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de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor

de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment online, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printrun site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
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şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile 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 nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,

nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
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operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de

divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
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reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de

programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
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televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09187

29/12/2021
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

ART PASS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de

studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shopurilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
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pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line întro reţea informatizată, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor

de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
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sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de

calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, 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, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
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folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe

internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
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culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment online, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,

educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printrun site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
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rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile 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 nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de

televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
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în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă

de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
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, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
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divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de

divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.
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(210)
(151)
(732)

(540)

decorative (machete) confecționate din sticlă,
cești și căni
41. Organizare de cursuri de dezvoltare
personală, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală, organizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri educaționale.

M 2021 09192

23/12/2021
HAPPICIF PNK SRL, ALEEA
NICOLAE IORGA, NR.18, BL. A52,
SC.1, AP.16, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09193

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD.
ALEXANDRU IOAN CUZA 52-54,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011056,
ROMANIA

23/12/2021
TD TECH LIMITED, D15, 15/F,
BUILDING 9, NO.9 WANGJING
NORTH ROAD, CHAOYANG
DISTRICT, BEIJING, CHINA

(540)

cocochard
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.23
(591) Culori revendicate:verde (Hex
#01A4A5), maro (Hex #875549), gri
(Hex #F6F9EE), crem (Hex #DAD4BE),
alb (Hex #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicatii mobile descracabile, aplicații
software pentru telefoane mobile descarcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile
descarcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile descarcabile, aplicații
software pentru web descarcabile.
16. Agende, agende datate, agende personale,
agende săptămânale, jurnale și agende, agende
de întâlniri, agende cu index, coperte pentru
agende, agende de buzunar, agende de birou,
agende folosite în papetărie, coperți pentru
agende săptămânale, agende de planificare
pentru birou, huse de piele pentru agende,
agende de telefon, pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie din
hârtie pentru birou, suporturi din plastic pentru
ecusoane (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou).
21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), figurine

TD Tech
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator, înregistrat, cititoare
(echipament de procesare a datelor),
transmițătoare
de
semnale
electronice,
emițătoare (telecomunicații), modemuri, centrale
telefonice
automate,
cabluri
cu
fibră
optică, circuite integrate, procesoare de
informații (dispozitiv central de procesare),
receptoare telefonice, transmițătoare telefonice,
întrerupătoare telefonice, roboți telefonici,
aparate de comunicații în rețea, echipamente
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de comunicații optice, aparate radiotelefonice,
suporturi de stocare a datelor.
38. Transmitere de mesaje, servicii de telefonie,
închiriere de aparate de transmitere de mesaje,
difuzare de programe tv, comunicații prin
telefoane celulare, servicii de videoconferință,
transmitere de mesaje și imagini cu
ajutorul calculatorului, comunicații prin rețele
de fibră optică, închiriere de echipamente
de telecomunicații, furnizarea de conexiuni
de telecomunicații la o rețea globală de
calculatoare, servicii de teleconferință.
42. Efectuarea de studii de proiect tehnice,
controlul calității, testarea materialelor, design
industrial, dezvoltarea de proiecte de construcții,
proiectarea de software pentru calculatoare,
software ca serviciu (saas), cercetare
și dezvoltare pentru terți, integrarea de
echipamente de comunicații fără fir (cercetare
și dezvoltare pentru terți), conversia de
date sau documente de pe suport fizic pe
suport electronic, proiectarea și dezvoltarea de
software pentru mesagerie instantanee.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09194

23/12/2021
STARC4SYS SRL, STR. ION
CRETESCU, NR. 9, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

C4SYS STARC4SYS
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.09
(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#1E3277)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicatii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09197

24/12/2021
NATURAL AUTENTIC DESIGN
SRL, ALEEA FRATII BUZESTI
NR.11, PARTER, AP.45, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

NEDECO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 aplicații pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spațiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informației), proiectarea, dezvoltarea
și/sau implementarea de software de computere
și soluții de internet, actualizarea și instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreținerea website-urilor
pentru alții, proiectarea și dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
și dezvoltarea de interfețe pentru programarea
de aplicații, proiectarea, administrarea și
monitorizarea website-urilor de rețele de
socializare din internet, furnizarea de informații,
sfaturi și consultanță pentru serviciile menționate
mai sus, prelucrare și prezentare de informații
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date și de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare și
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furnizare de pagini principale și pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line și internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terți (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
și dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare și dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terți, design, desene
și texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
și redactare la comandă de pagini web pentru
o rețea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen și redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare de
pagini pentru rețele (pagini principale), creare
dezvoltare si adaptarede programe de prelucrare
a datelor și/sau fișierelor de date (inclusiv
pagini multimedia și pagini principale) pentru
terți, creare și actualizare de pagini principale
pentru rețele de calculatoare, proiectare,
elaborare și creare de pagini diseminate prin
rețele de calculatoare, furnizare de pagini
principale și/sau adrese poștale electronice
pentru terți, creare, proiectare, dezvoltare,
consultare, găzduire, administrare, promovare,
personalizare, implementare și exploatare de
site-uri web pentru terți și găzduire, gestionarea
de site-uri web în general și pentru terți, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
asistență tehnică și creare de stații web,
găzduire de site-uri web ale terților pe un
server, pentru o rețea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă și/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanță în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării site-urilor
web și servicii on¬line, consultanță profesională
și asistență pentru crearea de site-uri web
statice și dinamice, furnizare de programe
de calculator în rețele de date, în special
pe internet și world wide web, consultanță,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistență
tehnică și alte servicii tehnice și de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului și siteurilor web, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, instalare și personalizare de
aplicații software de calculator, design de siteuri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, programare și găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreținerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării

temporare de aplicații web, design de pagini
principale și pagini web, găzduire de date, fișiere,
aplicații si informații computerizate, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de conținut
multimedia, furnizare de servicii de aplicații
informatice, si anume găzduire de aplicații
software de calculator pentru terți, creare,
programare, proiectare întreținere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicații informații,
crearea de aplicații informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreținerea bazelor
de date, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreținere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreținere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fișiere
audio, de conținut multimedia de divertisment,
de videoclipuri, de informații, software ca
serviciu si inchiriere de software, platforma ca
serviciu, platformă de aplicație ca serviciu,
serviciu bazat pe platformă, servicii de cloud
computing, inteligenta artificiala sub forma de
software ca serviciu, furnizarea de programe de
calculator cu inteligenta artificiala, consultanta
in inteligenta artificiala, blockchain ca serviciu,
Internet of Things (loT), managementul bazelor
de date și al datelor, managementul sistemelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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24/12/2021
S.C NATURAL AUTENTIC DESIGN
SRL, ALEEA FRAŢII BUZEŞTI
NR. 11, ET. PARTER, AP. 45, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Semipreparate și mâncăruri preparate pe
bază de carne, supe creme de legume, salate
cu carne, pește, carne de pasăre și vânat,
muraturi in muștar, oțet, și saramuri, salate
delicatese din salate de legume și salate cu
frunze, salate de fructe, salate de legume,
condimentate și ambalate, mâncăruri preparate
uscate și umede constând din unul sau mai multe
din produsele următoare: carne, pește, legume,
fructe prelucrate, brânză, produse tartinabile pe
bază de produse lactate cu conținut de grăsime,
produse tartinabile din grăsimi alimentare și
amestecuri de grăsimi alimentare, congelate
respectiv conservate, sterilizate, omogenizate
sau preparate, pastă de vinete, vinete preparate,
conserve de fasole, legume conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
salate vegetale, cremă pe bază de legume,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
tahini (pastă din semințe de susan), tofu, humus
(pastă de năut), falafel, semințe pregătite pentru
consum uman, care nu sunt condimente sau
arome.
30. Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09201

(740)

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

24/12/2021
MYLAN IRELAND LIMITED,
UNIT 35/36, GRANGE PARADE,
BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE,
DUBLIN, 13, IRLANDA

(540)

DAFORBIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, produs farmaceutic
conținând dapagliflozin.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09202

(740)

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

24/12/2021
LOCASIGA SRL, STR. VASILE
CONTA NR. 7-9, CAMERA
NR. 1, SCARA E, ETAJ 1, AP.
156, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CAMPION ORIGINAL
(511)

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, pistoale de vopsit,
mașini atomizoare, carburatoare, plăci de
zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru mașini,
mandrine (componente de mașini), pompe de
aer comprimat, compresoare (mașini), mandrine
de gaunt (componente de mașini), mașini
electrice de gaunt, aparate de sudură cu arc
electric, ciocane electrice, aparate electrice de
sudură, aparate de ridicare, curele de ridicare,
tobe (componente de mașini), aparate de tăiere
cu arc electric, mașini de tocat electrice pentru
uz casnic, ghidaje pentru mașini, pistoale de
lipit electrice, mașini pentru tăierea părului
animalelor, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne, mori
pentru uz caznic, altele decât cele acționate
manual, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de sfărâmare, mașini pentru vopsit, segmenți
de piston, pistoane pentru cilindre, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
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mașinilor sau motoarelor), pompe cu aer
comprimat, dispozitive de acționare pentru
pompe de vid, ejectoare (pompe), lagăre pentru
pompe cu vid, mașini de aprovizionare cu
apă (pompe), membrane pentru pompe, pompe
pentru mașini de muls, pistoale pentru pompe
de alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semilichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,

pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
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amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte

acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, mașini de găurit, mașini de frezat
lunete acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual), perii
din oțel lunete de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe acționate
manual pentru pomparea apei din fântâni,
pompe de aer, acționate manual, pompe de
desfundat țevi (unelte acționate manual), pompe
de gresat, pompe de gresat (acționate manual),
pompe de mână, pompe pentru lichide (acționate
manual), port-matrițe (scule manuale), raboteze,
raclete, răngi, răzuitoare, rindele, săpăligi,
satare, sule, acționate manual, seceră (unelte
acționate manual), seturi de tacâmuri, sfredele
(scule), spatule (unelte manuale), ștanțe (unelte
manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
târnăcoape, topoare, toporiști, unelte acționate
manual pentru dezizolarea cablurilor, unelte
manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire
și tratarea suprafeței, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și , peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vârfuri de burghiu de diamant pentru
unelte manuale, vârfuri de burghiu destinate
utilizării la instrumente manuale, vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și
promovare,
administrarea
vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
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de comenzi online, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata in legatura cu
articolele din clasa 7 si 8, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de import export, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate
de produse (cu excepția transportului acestora),
permițând cliențior să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi fumizate 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09203

(740)

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

24/12/2021
CALLIOPE GLOBAL SRL, STR.
DOBRESTILOR NR. 985, SAT
BUGHEA DE SUS, JUDEȚ ARGEȘ,
COMUNA BUGHEA DE SUS,
117027, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CALLIOPE GLOBAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de jocuri video descărcabile,
jocuri video (jocuri de calculator) sub formă
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date, software pentru jocuri
video de calculator, software pentru jocuri,
jocuri de calculator descărcabile, programe
descărcabile pentru jocuri pe calculator,

software pentru jocuri de calculator utilizat
jocuri interactive online, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, fișiere
multimedia descărcabile, înregistrări sonore
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
portofele electronice descărcabile, programe
descărcabile pentru jocuri electronice, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video.
28. Jocuri, jocuri cu interpretare de roluri, jocuri
electronice, jucării, jocuri și articole de joacă.
38. Transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
continuă (streaming) de material audio, video
și audiovizual printr-o rețea globală de
calculatoare, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
furnizare de servere online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare.
41. Furnizare
de
jocuri
video
online
nedescărcabile, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video nedescărcabile,
servicii de jocuri video nedescărcabile,
organizare de evenimente în domeniul
sporturilor electronice, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, servicii de
sporturi electronice, servicii de divertisment în
legătură cu sporturile electronice, furnizare de
jocuri interactive pe calculator nedescărcabile
cu jucători multipli, prin internet și rețele
de comunicații electronice, servicii de jocuri
online, furnizare de informații online în domeniul
divertismentului cu jocuri pe calculator.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09204

25/12/2021
RAZVAN TAS, STR. ST O IOSIF,
BL.2A, AP.89, ET.1, SC.7, JUD.
HUNEDOARA, PETROSANI,
332021, HUNEDOARA, ROMANIA

Tas Orto Clinic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
de
ortodonție,
servicii
stomatologie.

de

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09207

(740)

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

25/12/2021
PROFI ROM FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUDETUL
TIMIS, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

profi cu mândrie
parte din România
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.07.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280 C), rosu (Pantone 2347C), galben
(Pantone 116C), negru (Pantone
Process Black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata

în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarketuri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
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curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de

degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
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aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,

perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
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pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile

de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discounturi sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09208

26/12/2021
ZAMO SHOP SRL, STR.
CERNISOARA 96D, SECTORUL 6,
BUCURESTI, 061016, ROMANIA

WATERPULSE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate dentare, electrice, aspiratoare
nazale, inele pentru dentitie, raclete pentru
curatarea limbii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09209

26/12/2021
GREENGO STORE SRL, STR.
CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

DR. PEN

(210)
(151)
(732)

M 2021 09213

(740)

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate pentru tratarea acneei, instrumente
electrice de acupunctură, aparate de masaj,
aparate şi instrumente medicale.

27/12/2021
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL
YÖNETIM A.Ș., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE NO.
18, MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09211

26/12/2021
LIVADA ADVERTISING SRL, STR
SIMON BOLIVAR NR. 7, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011905,
ROMANIA

Eurofunny

I'M WITH THE BAND
(511)

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute din aluat, tăiței, produse de
patiserie și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
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cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, de o varietate de bunuri respectiv:
cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute, tăiței, produse de patiserie
și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente
(exceptând transportul lor).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09214

27/12/2021
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL
YÖNETIM A.Ș., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE NO.
18, MERKEZ KARAMAN, TURCIA

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

(540)

EuroFun
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute din aluat, tăiței, produse de
patiserie și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
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cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, de o varietate de bunuri respectiv:
cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute, tăiței, produse de patiserie
și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente
(exceptând transportul lor).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09215

(740)

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

27/12/2021
FUNDAȚIA PROVIDENȚA,
STR. LACUL BUCURA, NR.
9-13, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Caravana Lecturii
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare de educație, servicii educaționale
pentru copii, servicii educaționale de sprijin,
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,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
organizarea de ateliere organizate în scopuri
culturale, organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, 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, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de manifestaţii publice
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizarea şi coordonarea de
ceremonii de acordare de premii, acordarea de
premii, informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, informaţii
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despre educaţie, educaţie, servicii de instruire,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
divertisment), organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, educatie civica, servicii
de bibliotecă de împrumut și servicii de
bibliotecă.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09217

(740)

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

27/12/2021
TAYYAR INVESTMENT FINANSAL
YÖNETIM A.Ș., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5, CADDE NO.
18, MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(540)

Eurobites
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute din aluat, tăiței, produse de
patiserie și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de

mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, de o varietate de bunuri respectiv:
cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluște umplute, tăiței, produse de patiserie
și panificație pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină și ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în forma de inel acoperit cu
semințe de susan), poğaça (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (patiserie turcească),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe bază
de aluat acoperit cu sirop), kadayif (desert
turcesc pe bază de aluat), deserturi pe bază
de aluat acoperit cu sirop, budinci, cremă,
kazandibi (budincă turcească), budincă de orez,
keşkül (budincă turcească), miere, clei de
albine pentru consum uman, propolis pentru uz
alimentar, condimente pentru alimente, aromă
de vanilie, condimente, sosuri (condimente),
sos de roșii, drojdie, praf de copt, făină, griș,
amidon pentru alimente, zahăr, cub de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheață, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiți, napolitane, gumă de
mestecat, înghețată, gheață comestibilă, sare,
gustări pe bază de cereale, popcorn, boabe
de ovăz presate, fulgi de porumb, cereale de
mic dejun, grâu prelucrat pentru consum uman,
orz presat pentru consum uman, ovăz prelucrat
pentru consum uman, secară prelucrată pentru
consum uman, orez, melasă pentru alimente
(exceptând transportul lor).
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09218

(740)

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

27/12/2021
DANA-DENISA SANDULESCU,
63067 OFFENBACH AM
MAIN, RATHENAUSTR 24
B, OFFENBACH AM MAIN,
GERMANIA

(540)

EL CARRUSEL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.05
(591) Culori revendicate:mov, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing promoțional, organizarea de campanii
de marketing, publicitate și marketing, asistență
în marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, servicii de agenție de
marketing, furnizare de informații de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
planificare de strategii de marketing, efectuarea
de studii de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de cercetare cu privire

la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității
de brand pentru alte persoane, regruparea
în avantajul terţilor a îmbrăcăminte, tricouri,
șepci, brichete, eventai, patch-uri (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 îmbrăcăminte,
tricouri, șepci, brichete, eventai, patch-uri,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la îmbrăcăminte, tricouri,
șepci, brichete, eventai, patch-uri, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu îmbrăcăminte, tricouri, șepci,
brichete, eventai, patch-uri, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la îmbrăcăminte, tricouri, șepci,
brichete, eventai, patch-uri, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
îmbrăcăminte, tricouri, șepci, brichete, eventai,
patch-uri.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale.
41. Spectacole muzicale, spectacole muzicale
live, reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, reprezentații muzicale
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în direct, producție de spectacole muzicale,
concerte de muzică în direct, organizare de
spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, reprezentații
în direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii culturale, activități
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, divertisment,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale.

de sport, ochelari de soare, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact.
14. Bijuterii, bijuterii personale, podoabe
(bijuterie), bijuterii prețioase, bijuterii cu
diamante, imitații de bijuterii, bijuterii de damă,
accesorii pentru bijuterii.
18. Portmonee, portmonee de piele, curele
pentru portmonee, portmonee din piele, poșete,
portmonee și portofele, portmonee (produse din
piele), portmonee de uz general.
21. Grătare (neelectrice), mănuși pentru grătar,
spatule pentru grătar, furculițe pentru grătar,
clești pentru grătar, grătare pentru camping,
suporturi de grătare , grătare neelectrice
pentru bucătărie, grătare din pietre prețioase,
grătare (ustensile pentru gătit), scânduri din
lemn pentru grătar, grătare (ustensile de
bucătărie neelectrice), perii de curățare a
grătarelor, răzuitoare pentru grătar (produse
pentru curățare), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09222

(740)

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M LEONTINA BANCIU NR. 6, AP.110,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09221

27/12/2021
JUSTLEO IMPEX SRL, STR.
LINIA DE CENTURA, NR. 50, BL.
Q6, SC. B, AP. 1, JUDEȚ ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

27/12/2021
RELAXMOB-DRIVE SRL, BDUL
TIMISOARA NR. 80B, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061325, ROMANIA

(540)

ASKSA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari, ochelari inteligenți, ochelari de citit,
ochelari pentru cicliști, ochelari de schi, ochelari
523
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier,
oglinzi,
rame,
containere
nemetalice pentru depozitare sau transport,
oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef
prelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă de
mare, chihlimbar galben.
35. Achiziţii de întreprinderi pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială
în
managementul
afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în
conducerea
afacerilor,
asistenţă
în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de

afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul şi consultanţa în procesele
de afaceri, negociere de contracte de
publicitate pentru terți, organizarea întâlnirilor
de afaceri, organizarea şi coordonarea
întâlnirilor de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociaţi pentru fuziuni, preluări, precum
şi înfiinţări de întreprinderi, realizarea studiilor
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri (studii de piaţă), pregătirea studiilor
de proiecte referitoare la aspecte legate de
afaceri, servicii de reorganizare a proceselor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanţă în afaceri, servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrarea datelor,
servicii de colaborări a afacerilor în reţea, servicii
de comandă angro, servicii de consultanţă
şi de management al afacerilor, servicii de
franciză care oferă asistenţă în afaceri, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
reprezentanţă comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în reţea, supravegherea afacerii
(în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul de mobilier,
servicii de comerţ cu amănuntul prin comenzi
poştale de mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu mobilier, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare angro
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură cu
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mobilier, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în domeniul comercializării
produselor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09224

27/12/2021
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie.
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit (mașini).
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de artă din
piatră, beton și marmură, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre și
cadre nemetalice pentru ferestre.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

PreDaddy Duo
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice alimentare, preparate cu vitamine,
suplimente nutritive, suplimente vitaminice și
minerale, preparate multivitaminice, preparate
cu minerale și vitamine, suplimente alimentare
vitaminice și minerale.

(540)

M 2021 09227

27/12/2021
DIGITALCLOUDER SERVICES
SRL, SOSEAUA VIRTUTII, NR.
19D, BIROU B, ETAJ 4, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060781, ROMANIA

STACKDREAM

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.

M 2021 09225

27/12/2021
SC EFES WORLD TRADE SRL,
SAT COSTI, STR.TULUC, NR.1,
HALA 24, BIROUL NR.1, JUD.
GALAȚI, VANATORI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

───────

GLORIA RESIDENCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
525

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09228

(210)
(151)
(732)

28/12/2021
DOVISER PROTECT SRL, STR.
POIENIȚEI NR. 13, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(740)

(540)

M 2021 09229

28/12/2021
YATE PROTECTION SRL,
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 59,
SAT VALEA POPII, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ, PRAHOVA,
ROMANIA

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

DOVISER PROTECT
YATE PROTECTION

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 01.01.02; 02.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09230

(740)

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

(210)
(151)
(732)

28/12/2021
SKIN MEDIA SRL, STR. D.I.
MENDELEEV NR. 5, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740)

(540)

99

M 2021 09231

28/12/2021
MARIUS-ION SPONOCHE, STR.
RASARITULUI, NR. 12, ET. 1,
AP. 3, JUDETUL CONSTANTA,
CERNAVODĂ, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere
și produse de bere, bere și bere fără alcool,
băuturi carbogazoase aromatizate, aperitive
fără alcool, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi cu carbohidrați,
apă carbogazoasă, apă cu arome, apă de izvor,
apă minerală, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbuteliată
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice
altele decat uleiurile esentiale, esențe si extracte
alcoolice, cidru.
───────

DREAM VIEW Chalet
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.01; 01.03.06;
06.01.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri inchis , crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru evenimente, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, servire de mâncare destinată
consumului imediat, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
închiriere de case de vacanță, servicii de
alimentație publică, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, servicii de restaurante (servirea mesei),
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
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de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09232

28/12/2021
EDY URSU COMIMPEX S.R.L.,
CART. CARPAŢI, BLOC 6,
PARTER, MAGAZIN, JUD.
HUNEDOARA, PETROȘANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

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,
servicii de catering, servicii de catering pentru
petreceri.
───────

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)

(540)

(540)

EDY URSU Respectăţi gustul Alege calitatea
SARMANGERIE

28/12/2021
SC FOREVER COM 2002 SRL,
STR. AGRICULTORI, NR.12D,
MANSARDA SALON CU BALCON,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CODRUL COSMINULUI
RESTAURANT

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 03.01.14;
05.01.10; 08.05.02; 08.07.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru,
alb, gri, crem, maro, galben, roz
(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, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi

M 2021 09234

(531)

Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.17; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și bauturi,
cazare temporara, servicii oferite de restaurant.
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(210)
(151)
(732)

(540)

calculator, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator.

M 2021 09236

28/12/2021
SIP THERMOVISION SRL, STR.
ZARII, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050461, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

THERMOVISION THERMAL
HEALTCARE TECHOLOGY
(531)

M 2021 09237

28/12/2021
S.C. SEO FACTORY SRL, STR.
BALANTEI NR. 46, ET. 1, BIROUL
E6, SAT PETRESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

SEO factory

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.11.25; 26.03.01
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis, portocaliu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru web, software
descărcabil pentru simularea aplicațiilor, aplicații
software descărcabile pentru telefoane mobile,
software descărcabil pentru dezvoltare de
aplicații, software descărcabil de aplicații de
calculator, aplicații software de calculator,
descărcabile, software și aplicații descărcabile
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, aplicații
software descărcabile de tipul Business
Intelligence, software de calculator descărcabil
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(API).
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
dezvoltare de soluții de aplicații software de

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine
de vânzare cu amănuntul prin cataloage și
reviste, de vânzare, prin corespondență sau prin
mijloace electronice (site-uri web).
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(210)
(151)
(732)

(540)

de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (constructii), servicii de servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

M 2021 09240

29/12/2021
PRESTATORUL SRL, SAT
TULUCESTI, JUDEȚUL GALAȚI,
COMUNA TULUCEȘTI, GALAȚI,
ROMANIA

───────

CB CRAMA BRATU 1967
(531)
(591)
(511)
33. Vin.

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.03.02; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
Culori revendicate:negru (HEX
#2B2A29), auriu (HEX #D6B04D), roşu
(HEX #C02222)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)

(511)

(540)

M 2021 09241

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Golder
(511)

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Marte

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09242

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (constructii), servicii de servicii de
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consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09245

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA, NR.2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Jupiter
(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 09243

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Alutus
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcții
de șosele, construcții de străzi, construcție de
pardoseli, construcție de magazine, construcție
de proprietăți, construcție de case, construcția
de clădiri, construcție de poduri, construcție de
șosele, lucrări de construcție

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (constructii), servicii de servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2021 09246

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA, NR.2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA ,
5100136, ALBA, ROMANIA

Nera
(511)

531

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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19. Pavaje

nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (constructii), servicii de servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (constructii), servicii de servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09249

(740)

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

M 2021 09247

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA, NR.2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA ,
5100136, ALBA, ROMANIA

29/12/2021
INSTANT PROTECT S.R.L, STR.
ZONA GARII BL. D12, AP. 2,
ORAȘ ORAVIȚA, JUDEȚ CARAȘ
SEVERIN, LOC. ORAVIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

Mada
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaje nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.

INSTANT PROTECT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.03; 24.01.05
(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
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fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09250

(540)

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

M 2021 09251

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Real
(511)

Cosmic
(511)

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalic, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții,
servicii
de
amenajare
de
terenuri (construcții), servicii de amenajarea
spațiilor comerciale (construcții), servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcții de terase,
servicii de construcție de pardoseli, construcție
de magazine, construcție de proprietăți,
construcție de case, construcția de clădiri,
construcție de poduri, construcție de șosele,
lucrări de construcție.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalic, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de
pavaj, bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje,
blocuri de pavaj luminoase, pavaje și placări
ceramice, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, blocuri de pavaj realizate din
materiale nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj luminoase,
nemetalice, blocuri de pavaj din beton, pietre
de pavaj din beton, construcții nemetalice,
construcții nemetalice prefabricate, construcții
prefabricate nemetalice, construcții modulare
nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcții de terase,
construcție de pardoseli, construcție de
magazine, construcție de proprietăți, construcție
de case, construcția de clădiri, construcție
de poduri, construcție de șosele, lucrări de
construcție.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09252

(740)

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)

29/12/2021
MUNICIPIUL TULCEA, STR. PĂCII
NR. 20, JUDEȚ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

Terra
(511)

(540)

BALADELE DELTEI
(511)

M 2021 09253

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o orchestra muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de o
orchestra muzicală, servicii oferite de o orghestra
muzicală, producție de videouri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
divertisment, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, concerte muzicale pentru radio,
concerte muzicale pentru televiziune, producere
de concerte muzicale, producție de spectacole
muzicale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, activităţi
culturale, servicii culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalic, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcții de terase,
construcție de pardoseli, construcție de
magazine, construcție de case, construcție de
proprietăți, construcția de clădiri, construcție
de poduri, construcție de șosele, lucrări de
construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 09255

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Mercur
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalice, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de
pavaj, bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje,
blocuri de pavaj luminoase, pavaje și placări
ceramice, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, blocuri de pavaj realizate din
materiale nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj luminoase,
nemetalice, blocuri de pavaj din beton, pietre
de pavaj din beton, construcții nemetalice,
construcții nemetalice prefabricate, construcții
prefabricate nemetalice, construcții modulare
nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții,
servicii
de
amenajare
de
terenuri (construcții), servicii de amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, servicii
de construcție de pardoseli, construcție de
magazine, construcție de proprietăți, construcție
de case, construcția de clădiri, construcție
de poduri, construcție de șosele, lucrări de
construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09256

29/12/2021
ASVI OTOPENI S.R.L., BLD.
DECEBAL NR. 12, BL. S7, SC. 1,
ET. 5, AP. 15, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

URBANOO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09258

29/12/2021
APPSOLVING S.R.L., STR.
22 DECEMBRIE NR. 82, SAT
PRISACA DORNEI, JUDEŢ
SUCEAVA, COMUNA VAMA,
SUCEAVA, ROMANIA

genuineq
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
1248d2)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
proiectarea sistemelor informatice, proiectare
de software pentru calculatoare, programare
computerizată, consultanță software pentru
calculatoare, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe
siteurile web (servicii de tehnologia informației),
crearea și mentenanța siteurilor web pentru
terți, consultanță în tehnologia calculatoarelor,
instalarea de software pentru calculatoare,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
softwareului pentru calculatoare, recuperarea
datelor de pe calculator, închirierea serverelor
web, servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în proiectarea
siteurilor web, platforma ca serviciu (paas),
găzduirea siteurilor (siteuri web), consultanță în
domeniul tehnologiei informației (it) mentenanța
softwareului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanță, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, servicii externalizate furnizate
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în domeniul tehnologiei informației cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicaţii software online.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR. 2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Venus
(511)

M 2021 09260

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Rocati
(511)

M 2021 09261

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalic, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de magazine, construcție de pardoseli,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalic, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de magazine, construcție de pardoseli,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2021 09262

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

Blanco
(511)
536
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19. Pavaj

nemetalic,
pavaje
luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de magazine, construcție de pardoseli,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 09265

(740)

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

M 2021 09263

29/12/2021
SC FLOREA GRUP SRL,
BULEVADUL HOREA NR.2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

30/12/2021
CH. PIETROSARATII S.R.L.,
STR. SCARLATESCU, NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE

Mina
(511)

37. Servicii de amenajare teritorială pentru
construcții, servicii de amenajare de terenuri
(construcții), servicii de amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de magazine, construcție de pardoseli,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj nemetalic, pavaje luminoase
nemetalice, pavaje prefabricate, plăci de pavaj,
bolovani de pavaj, plăci pentru pavaje, blocuri
de pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09266

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

30/12/2021
CH. PIETROSARATII S.R.L.,
STR. SCARLATESCU, NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 09268

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, JUD. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
20392, ROMANIA

NEXALBOZ

DFR DOMENIILE FRANCO
ROMANE VINURI ALTFEL,
DE DEALU MARE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlata din
podgoria Dealu Mare.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice și preparate
medicinale utilizate în tratamentul anumitor tipuri
de cancer.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 09267

30/12/2021
CH. PIETROSARATII S.R.L.,
STR. SCARLATESCU, NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 09269

(740)

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

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.

30/12/2021
CH. PIETROSARATII S.R.L.,
STR. SCARLATESCU NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOMENIILE FRANCO
ROMANE CUVEE PAUL
LOUIS ALBERT GALERON

ALTFEL DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE
(511)

30/12/2021
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(540)

(540)

(511)

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

41. Servicii de compozitie muzicală, organizarea
și sustinerea de concerte, productia de muzică,
furnizarea online de muzica, nedescarcabilă
prezentarea prestațiilor live, compunerea de
melodii.

M 2021 09270

30/12/2021
CH. PIETROSARATII S.R.L.,
STR. SCARLATESCU NR. 17-19,
ETAJ 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

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

(210)
(151)
(732)

M 2021 09274

(740)

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

(540)

VIGNERON CREE
PAR DENIS THOMAS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri.
───────

30/12/2021
SORIN ROMANESCU, STR. SG.
LATEA GHEORGHE NR. 16,
BL. C36, SC. 1, ET. 1, AP. 17,
BUCURESTI, ROMANIA
CASANDRA-MARIA STOIANHAUSI, STR. 1 MAI NR. 11D,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

NOD NewOldDoina
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09272

30/12/2021
SORINA GEORGIANA ROTARU,
STR. ALEEA 2, PALTINIS, NR. 7,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200128,
DOLJ, ROMANIA
ALEXANDRU GABRIEL
OLTEANU, STR CARPENULUI
23, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

HUMAN SONG
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Tonuri de apel descărcabile pentru
telefoanele
mobile,
fișiere
de
muzică
descărcabile, partituri muzicale electronice,
descărcabile.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, servicii de regie și producție
de filme, alte decât pentru filmele cu
scop publicitar, organizarea şi susţinerea de
concerte, servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă, servicii
de divertisment, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), prezentarea prestaţiilor live,
divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, servicii de studio de sunet,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, servicii de
amuzament, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, spectacole muzicale
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09275

(740)

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

30/12/2021
BIOSMELL CORP SRL, STR.
CALOIAN JUDETU NR. 17, BL.
B4C, SC. B, ET. 6 AP. 93, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CAR HUB
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu solutii pentru curatarea, intretinerea si
protejarea interioarelor automobilelor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto cu vopsea
de etanșare, vopsea pentru automobile,
preparate pentru acoperirea suprafețelor expuse
ale autovehiculelor cu un strat protector de
vopsea, sealant auto, solutii pentru parbriz si
geamuri, lavete din microfibra pentru pentru
curățarea automobilelor, lavete imitatie din piele
de caprioara pentru curățarea automobilelor,
seturi de intretinere si reparatii defectiuni
minore ale parbrizurilor, solutie dezghetare
pentru geamuri si incuietori autovehicule,
solutii de polish pentru autovehicule, pasta
polish pentru autovehicule, solutii pentru
curatare parbriz, pad-uri de polish pentru
sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,

solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii pentru
cauciucuri si bandouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
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presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de

aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
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piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
marketing, publicitate şi promovare in legatura
cu solutii pentru curatarea, intretinerea si
protejarea interioarelor automobilelor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto cu vopsea
de etanșare, vopsea pentru automobile,
preparate pentru acoperirea suprafețelor expuse
ale autovehiculelor cu un strat protector de
vopsea, sealant auto, solutii pentru parbriz si
geamuri, lavete din microfibra pentru pentru
curățarea automobilelor, lavete imitatie din piele
de caprioara pentru curățarea automobilelor,
seturi de intretinere si reparatii defectiuni
minore ale parbrizurilor, solutie dezghetare
pentru geamuri si incuietori autovehicule,
solutii de polish pentru autovehicule, pasta
polish pentru autovehicule, solutii pentru
curatare parbriz, pad-uri de polish pentru
sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din

piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata in legatura
cu solutii pentru curatarea, intretinerea si
protejarea interioarelor automobilelor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto cu vopsea
de etanșare, vopsea pentru automobile,
preparate pentru acoperirea suprafețelor expuse
ale autovehiculelor cu un strat protector de
vopsea, sealant auto, solutii pentru parbriz si
geamuri, lavete din microfibra pentru pentru
curățarea automobilelor, lavete imitatie din piele
de caprioara pentru curățarea automobilelor,
seturi de intretinere si reparatii defectiuni
minore ale parbrizurilor, solutie dezghetare
pentru geamuri si incuietori autovehicule,
solutii de polish pentru autovehicule, pasta
polish pentru autovehicule, solutii pentru
curatare parbriz, pad-uri de polish pentru
sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
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presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
de solutii pentru curatarea, intretinerea si
protejarea interioarelor automobilelor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto cu vopsea
de etanșare, vopsea pentru automobile,
preparate pentru acoperirea suprafețelor expuse
ale autovehiculelor cu un strat protector de
vopsea, sealant auto, solutii pentru parbriz si
geamuri, lavete din microfibra pentru pentru
curățarea automobilelor, lavete imitatie din piele
de caprioara pentru curățarea automobilelor,
seturi de intretinere si reparatii defectiuni
minore ale parbrizurilor, solutie dezghetare
pentru geamuri si incuietori autovehicule,
solutii de polish pentru autovehicule, pasta
polish pentru autovehicule, solutii pentru
curatare parbriz, pad-uri de polish pentru
sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru

curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic
de solutii pentru curatarea, intretinerea si
protejarea interioarelor automobilelor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto cu vopsea
de etanșare, vopsea pentru automobile,
preparate pentru acoperirea suprafețelor expuse
ale autovehiculelor cu un strat protector de
vopsea, sealant auto, solutii pentru parbriz si
geamuri, lavete din microfibra pentru pentru
curățarea automobilelor, lavete imitatie din piele
de caprioara pentru curățarea automobilelor,
seturi de intretinere si reparatii defectiuni
minore ale parbrizurilor, solutie dezghetare
pentru geamuri si incuietori autovehicule,
solutii de polish pentru autovehicule, pasta
polish pentru autovehicule, solutii pentru
curatare parbriz, pad-uri de polish pentru
sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
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aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata de solutii
pentru curatarea, intretinerea si protejarea
interioarelor automobilelor, detergenți pentru
curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto cu vopsea
de etanșare, vopsea pentru automobile,
preparate pentru acoperirea suprafețelor expuse
ale autovehiculelor cu un strat protector de
vopsea, sealant auto, solutii pentru parbriz si
geamuri, lavete din microfibra pentru pentru
curățarea automobilelor, lavete imitatie din piele
de caprioara pentru curățarea automobilelor,
seturi de intretinere si reparatii defectiuni
minore ale parbrizurilor, solutie dezghetare
pentru geamuri si incuietori autovehicule,
solutii de polish pentru autovehicule, pasta
polish pentru autovehicule, solutii pentru
curatare parbriz, pad-uri de polish pentru
sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,

perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
legatura cu solutii pentru curatarea, intretinerea
si
protejarea
interioarelor
automobilelor,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
produse pentru lustruirea automobilelor, ceară
auto cu vopsea de etanșare, vopsea
pentru automobile, preparate pentru acoperirea
suprafețelor expuse ale autovehiculelor cu
un strat protector de vopsea, sealant
auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
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auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, furnizarea unui catalog
online cu informații despre solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea

insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, servicii de intermediere
comercială in legatura cu solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
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pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru

indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare cu ridicata și cu
amănuntul, organizarea și coordonarea de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
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intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, servicii de import-export in
legatura cu solutii pentru curatarea, intretinerea
si
protejarea
interioarelor
automobilelor,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
produse pentru lustruirea automobilelor, ceară
auto cu vopsea de etanșare, vopsea
pentru automobile, preparate pentru acoperirea
suprafețelor expuse ale autovehiculelor cu
un strat protector de vopsea, sealant
auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii

pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri
pentru protectie motor autovehicule, solutii
pentru pregatire suprafete, solutii pentru
intretinere autovehicule cu protectie ceramica,
solutii decontaminare chimica, lubrifiant pentru
argila, argila decontaminare, organizare de
evenimente, în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare pentru vânzarea de solutii pentru
curatarea, intretinerea si protejarea interioarelor
automobilelor, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, ceară auto cu vopsea de
etanșare, vopsea pentru automobile, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
sealant auto, solutii pentru parbriz si geamuri,
lavete din microfibra pentru pentru curățarea
automobilelor, lavete imitatie din piele de
caprioara pentru curățarea automobilelor, seturi
de intretinere si reparatii defectiuni minore ale
parbrizurilor, solutie dezghetare pentru geamuri
si incuietori autovehicule, solutii de polish pentru
autovehicule, pasta polish pentru autovehicule,
solutii pentru curatare parbriz, pad-uri de polish
pentru sticla, bureti pentru polish autovehicule,
accesorii pentru polish, solutii tratament
hidrofob pentru sticla, degresant pentru
curățarea interioarelor automobilelor, solutii
pentru curățarea interioarelor automobilelor,
solutie universala curatare si degresarea
interioarelor automobilelor, solutii pentru
presplalare autovehicule, accesorii pentru
curatarea interioarelor automobilelor, perie
din microfibra pentru curatarea grilelor de
aerisire a automobilelor, perii de curățare,
perie textile pentru curățarea suprafețelor din
piele, incarcator auto, usb auto, covorase
auto, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pensulă pentru aplicare
vopsea autovehicule, solutii pentru indepartarea
insectelor de pe parbriz, spuma activa
pentru curatarea autovehiculelor, solutii pentru
decontaminare jante si caroserie, solutii
pentru curatare si intretinere jante, odorizante,
solutii de prespalare pentru indepartarea
insectelor si a murdariei, spray-uri pentru
indepartare adeziv si bitum, solutii pentru
intretinerea luciului caroseriei autovehiculelor,
solutii pentru curatarea si intretinerea
cauciucurilor si a bandourilor, accesorii
pentru cauciucuri si bandouri, pulverizatoare
si recipienti din plastic, aparatura detailing
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pentru ingrijirea automobilelor, accesorii pentru
jante autovehicule, accesorii pentru vopsire
autovehicule, sampoane pentru autovehicule,
solutii pentru protectie faruri, spray-uri pentru
protectie motor autovehicule, solutii pentru
pregatire suprafete, solutii pentru intretinere
autovehicule cu protectie ceramica, solutii
decontaminare chimica, lubrifiant pentru argila,
argila decontaminare, consiliere în afaceri
privind francizarea, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.
───────

manuale), aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, foarfece pentru cuticule,
foarfeci, instrumentar de pedichiură, instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții, pensete,
accesorii pentru manichiură, capete cu role
pentru pile de picioare folosite la eliminarea
pielii întărite, dispozitive neelectrice de șlefuit
unghiile, foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză
electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice de
unghii, pile electronice pentru picioare, truse de
pedichiură, truse de manichiură, ustensile pentru
împins cuticulele.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09278

31/12/2021
SHINING BODY SRL, STR.
MUNCEL NR. 1, BL. 1, EJ. 1, AP 4,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550320,
SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09279

31/12/2021
ALLBUN E-COMMERCE SRL,
STR. NICOLAE LABIS NR. 1, BL.
4, SCARA 4, AP. 98, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

SunBro
SHINING BODY
LOVE YOURSELF
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01; 02.03.05
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate de epilat, aparate de ras, aparate
laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, pensete pentru îndepărtarea
părului, accesorii de pedichiură (instrumente

Clasificare Viena:
27.05.01
(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
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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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09281

31/12/2021
MIHAITA GHEBANOAEI, STR.
PROF. I. SIMIONESCU 11, 1, AP.1,
JUDETUL IASI, IAȘI, 700408, IAȘI,
ROMANIA

club4paws
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.
───────

M 2021 09280

31/12/2021
UNHAL GOLD SRL, STR.
CONSTANTIN I. NOTTARA NR. 10,
BL. C10, AP. 26, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09282

31/12/2021
IOANI EMIL GEORGE CABINET DE AVOCAT, STR.
BRÂNDUȘELOR 2-4, ETAJ 1,
INTRARE 3, CAM. 2, SECTOR 3 ,
BUCURESTI, ROMANIA

Heredio
(511)

VIKINGS carne pe jar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05
(591) Culori revendicate:rosu, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de asistență și
reprezentare juridică în domeniul succesiunilor și
testamentelor.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 09283

(740)

KEYPI-API SRL, ELOCINTEI NR 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 10164,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

31/12/2021
ESTETICDENTDESIGN SRL, BVD
IULIU MANIU, NR 51, BL 22B,
AP 90, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DR. VICTOR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale specifice oferite de clinici
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum
sunt: stomatologie, stomatologie estetica,
consultații stomatologice, tehnică dentară,
radiografii
dentare,
servicii
chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice,
ortodonție, asistență medicală stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei și
furnizare de informații despre stomatologie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09285

31/12/2021
CEZAR-CONSTANTIN LĂCĂTUȘ,
STR. LUNGA NR. 256, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

31/12/2021
CLUB SPORTIV COMUNAL
MANECIU, SAT MANECIU
PAMANTENI NR. 1444, JUD.
PRAHOVA, MANECIU, PRAHOVA,
ROMANIA

AVANTUL MANECIU

(540)

(511)

M 2021 09288

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport, antrenament
sportiv, activități sportive, activități sportive
și culturale, pregătire sportivă (instruire),
pregătirea jucătorilor sportivi, organizare de
evenimente sportive, competiții și turnee sportive
(educație sau divertisment).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09289

31/12/2021
CLUB SPORTIV COMUNAL
MANECIU, SAT MANECIU
PAMANTENI NR. 1444, JUDETUL
PRAHOVA, MANECIU, PRAHOVA,
ROMANIA

ARTADENT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

AVÂNTUL CLUB
SPORTIV MĂNECIU
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.01;
01.01.02
(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, antrenament sportiv, activități sportive,
activități sportive și culturale, pregătire sportivă
(instruire), servicii de pregătire sportivă, cursuri
de pregătire sportivă, organizarea turneelor
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive (educație sau divertisment).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 09291

31/12/2021
NEMO WASH SRL, SAT
DUMBRAVA 385 NR. NC 1093/5,
BIROUL 4, JUDEŢ IAŞI, COMUNA
CIUREA, IAȘI, ROMANIA

DIAMOND BALLROOM
(531)

Clasificare Viena:
17.02.01; 26.11.05; 25.01.25; 29.01.02;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii
de spălătorie, servicii de spălătorie uscată,
spălătorie de maşini, servicii de spălare
cu presiune, spălarea ferestrelor, spălarea
confecţiilor, spălare ţesături, spălătorie de rufe,
închirierea echipamentelor pentru spălătorii,
închirierea maşinilor de spălat, închirierea

aparatelor de curăţat, închirierea maşinilor de
spălat şi uscat vase, închiriere de maşini de
curăţat industriale, închirierea echipamentelor
de spălare a vehiculelor, reparaţii şi întreţinerea
echipamentelor de spălătorie, vulcanizarea
pneurilor (reparații), vulcanizare de anvelope de
automobil (reparații).
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive şi culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, filmare, producţie
de filme pe benzi video, închiriere de decoruri
pentru spectacole, informaţii în materie de
divertisment, exploatarea echipamentelor de
karaoke, exploatarea publicaţiilor electronice online nedescărcabile, organizarea de expozitii
în scopuri culturale sau educative, fotografie,
reportaje fotografice, închirierea de aparate
audio, închirierea de aparatura de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea de camere video,
informatii în materie de recreere, microeditare,
microfilmare, montajul benzilor video, servicii de
orchestră, organizarea de baluri, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de concursuri
de frumuseţe, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de colocvii, organizarea şi
conducerea de conferinţe, organizarea şi
conducerea de congrese, organizarea şi
conducerea de seminarii, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizarea
şi conducerea de workshop-uri, planificarea
de recepţii, publicare electronică on-line a
periodicelor, servicii de studio-uri de înregistrare,
servicii pentru organizare de timp liber,
producţia de spectacole (divertisment), servicii
care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii oferite de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, organizarea de
baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
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de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
organizarea de spectacole de focuri de artificii
(divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, organizarea
de restaurante (servirea mesei), servicii de
catering, 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,
servicii de catering pentru cantinele firmelor,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
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 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, restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fastfood, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
bufet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi).
───────
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.

22
23
24
25

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 05714 02/08/2021 SHOP SANATATE SRL
M 2021 05849 09/08/2021 COJOCAR RELU
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
12/08/2021 ASOCIAȚIA CLUB PRO
M 2021 05923
ARMONIA 357
M 2021 06286 27/08/2021 FILDAS TRADING SRL
M 2021 06338 30/08/2021 CARMEN-MIHAELA BUSCH
M 2021 06461 06/09/2021 PRECURSOR SRL
M 2021 06709 16/09/2021 ANYTACOOKING SRL
M 2021 06713 16/09/2021 SEBASTIAN TUDORICI
M 2021 06733 17/09/2021 OLTSPERA SRL
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06808
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06815
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06819
M 2021 06827 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06840
M 2021 06841 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06845
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06849
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L.
M 2021 06850
24/09/2021 THE PROCTER & GAMBLE
M 2021 06922
COMPANY
M 2021 06927 27/09/2021 VITALIE SULJENCO
27/09/2021 SC ORIGINAL TRADE
M 2021 06948
MARKS SRL
27/09/2021 SC ORIGINAL TRADE
M 2021 06949
MARKS SRL
M 2021 07002 29/09/2021 AGA ASIA LOGISTIC S.R.L.
M 2021 07019 29/09/2021 SC CRAMA CEPTURA SRL
M 2021 07035 30/09/2021 VIILE BUDUREASCA SRL

26
27
28

M 2021 07065
M 2021 07112
M 2021 07202

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

30/09/2021
04/10/2021
06/10/2021

LABEL INDUSTRY SRL
CLAUDIU MICULICI
TEATRUL REGINA MARIA

555

Denumire marcă
(540)
e pastila
PRISACA MOLDOVA

pag.
15
15

ARMONIA B G J R L

19

Bronhoxan
SĂNĂTATE ESENŢIALĂ
NEW EDU
CHOCO DECO
GRAND SLOTS
Ghiţă
CABANOS AFUMAT S Sibiu
din 1922
COTLET FIERT ŞI AFUMAT
S Sibiu din 1922
FRIGĂRUI DE PORC CU
LEGUME S Sibiu din 1922
Jumari S Sibiu din 1922
Muschi Azuga S Sibiu din
1922
Muschi file S Sibiu din 1922
Salam Săliște S Sibiu din
1922
Salam Victoria S Sibiu din
1922
Șuncă de Praga S Sibiu din
1922
FAIRY MAX POWER

20
24
25
26
26
27
28

WINSCREW
Nutrabiotics

33
34

Synergy Drink

34

AGA ASIA
Pelin de CEPTURA
VINURI NOBILE
ROMÂNEŞTI Budureasca
SAUVIGNON & SAUVIGNON
sec
Label Industry
B BANATU' JUNIOR
ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST CRIŞANA
ORADEA ROMÂNIA

35
35
36

28
29
29
30
30
31
31
32
32

36
37
37
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Nr. crt.

46
47
48

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 07241 11/10/2021
M 2021 07250 08/10/2021
11/10/2021
M 2021 07284
12/10/2021
M 2021 07313
13/10/2021
M 2021 07334
M 2021 07364 13/10/2021
M 2021 07365 13/10/2021
M 2021 07366 13/10/2021
M 2021 07368 13/10/2021
M 2021 07421 14/10/2021
14/10/2021
M 2021 07435
18/10/2021
M 2021 07516
M 2021 07518 18/10/2021
M 2021 07537 02/11/2021
19/10/2021
M 2021 07549
20/10/2021
M 2021 07577
20/10/2021
M 2021 07591
20/10/2021
M 2021 07598
M 2021 07601 20/10/2021
M 2021 07625 21/10/2021

49
50
51
52
53

M 2021 07627
M 2021 07630
M 2021 07641
M 2021 07643
M 2021 07657

54

M 2021 07685

55

M 2021 07701

56

M 2021 07707

57

M 2021 07756

58

M 2021 07757

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

21/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
27/10/2021

Titular
(732)
EFSANE ACTIV
RAUL ENDEȘ
SPORTS EXPERIENCE
S.R.L.
VEDRA INTERNATIONAL
S.A.
AMELIA DIACONU

Denumire marcă
(540)
MAXI FRESH E BY EFSANE
Sushi FACTORY
FOOTBALL MUSEUM
Bucharest
Fără pauză la menopauză

pag.
38
38
39
40

GREEN CREDIT VERDE LA 40
CREDITE
41
SYNGENTA AGRO S.R.L.
Field Seeds Academy
43
SYNGENTA AGRO S.R.L.
Field Seeds Academy
45
SYNGENTA AGRO S.R.L.
Field Seeds Academy
47
SYNGENTA AGRO S.R.L.
Field Seeds Academy
49
SC TIS FARMACEUTIC SA
TISODENT
49
AS NATURAL EXTRACT SRL APĂ din BĂTRÂNI APĂ DE
MASĂ NECARBOGAZOASĂ
SC DENEGA-LINE SRL
Lady DG HAIR AND BEAUTY 50
SALON
50
ZOLTAN KATONA
electric group
51
ODOBESTI VINEX SRL
REGGAL Crama Şarba
51
S.C. CAFFETERRA 2GO
CaffeTerra wild energy
SRL
MOLINI BUNATATI DIN SIBIU MOLINI BUNATATI DIN SIBIU 52
S.R.L.
2015
53
SMART INTERIOR DESIGN smartinteriors
SRL
58
SILVIA-CLAUDIA ȚIGĂNUȘ Amora winery
MARIUS-CĂTĂLIN ȚIGĂNUȘ
ECOTERAPIA SRL
ECOTERAPIA AROMATICA 60
66
S.C. COMES INDUSTRY
COMBINATUL DE
SRL
ÎNGRASAMINTE CU AZOT
AZOCHIM PIATRA NEAMT
SC WEST POPCORN SRL
Dulciuri Artizanale by Katerina 67
67
COMPACT IMPEX SRL
Ring Club Costinesti
67
WINE360 ONLINE SRL
Wine360.ro
69
ION MINZALA
TRONUL STRĂBUNILOR
69
SC DIPLO CARE SRL
LE ROI DU CAVIAR
69
CONCEPTUAL MED FARMA Collier
SRL
70
MERA COM
XCM Trophy CRAMA
INTERNATIONAL SRL
GIRBOIU
70
ESCO ELECTRIC LIGHT
electric light
SRL
71
GRAFFITI PUBLIC
AMBALAJ CU GARANȚIE
RELATIONS S.R.L.
71
SC GRAFFITI PUBLIC
AMBALAJ CU GARANȚIE
RELATIONS SRL
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Nr. crt.
59

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 07813 29/10/2021 MIKO MATEI IOAN

72

60

M 2021 07817

29/10/2021

72

61

M 2021 07835

62

M 2021 07839

30/10/2021
01/11/2021

63
64

M 2021 07851
M 2021 07855

65
66
67

M 2021 07910
M 2021 07919
M 2021 07975

68
69

M 2021 07986
M 2021 07996

70
71
72

M 2021 08035
M 2021 08038
M 2021 08061

73
74
75
76

M 2021 08067
M 2021 08090
M 2021 08099
M 2021 08105

77
78

M 2021 08130
M 2021 08167

79

M 2021 08172

80
81
82
83

M 2021 08183
M 2021 08193
M 2021 08195
M 2021 08196

84

M 2021 08199

85
86

M 2021 08235
M 2021 08245

87

M 2021 08275

01/11/2021
01/11/2021
10/11/2021
03/11/2021
05/11/2021
06/11/2021
08/11/2021

09/11/2021
09/11/2021
11/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
16/11/2021
12/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
15/11/2021
13/12/2021
15/11/2021
16/11/2021
16/11/2021
17/11/2021

Denumire marcă
(540)
FESTIVALUL
INTERNATIONAL
TRANSILVANIA FASHION
STUPINA ELENA DIN
Colțu de Rai Dâncu Miere
COLTU DE RAI DANCU SRL de albine ecologică, sfântă
şi pură 100%, din Stupina lui
Elena
INTERSTAR CHIM SA
Dezinfectarea e la ea acasă
CH HOME DECORATION
C CREATIVE HOME
SRL
MED.CO (MEDICAL
medco connect
COMPANY) SRL
SC AVI-GIIS SRL
AuGust DIN 1991
RALUCA-IOANA STĂNESCU Knit-à-porter
CRISTIANA BOCĂNESCU
RECICLARE MOLOZ SRL
MOLOZ
MASATTO DISTRIBUTION
MSST
SYNAPTECH SERVICES
smsadvert
SRL
COOPERATIVA AGRICOLA TRANSILVANIA
TRANSILVANIA
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
COOPERATIVA AGRICOLA 2017
JOZSEF DEMETER
Jazz & Blues CLUB
ZEBE MARKET S.R.L.
BAZARUL ONLINE
IOANA MARIA GEORGESCU LIRIO Artisan Bakery
HIGH A & M SECURITY
HIGH A & M SECURITY
CCTV
ROGVAIV ABSOLUT S.R.L. rogvaiv ABSOLUT NATURAL
EPISKIN STUDIO
EPISKIN STUDIO
S.C. AGRINVEST S.R.L.
Agrinvest Bio
CLUB SPORTIV MUNICIPAL JIUL 1919
JIUL PETROSANI
MARIANA PREDA
CRISTINA TURCU PREDA
TUFAN ELENA SIMONA SRL ROTTA Cosmetice &
ROTTA COMIMPEX SRL
Detergenti
NORDIS MANAGEMENT
ROMANIA NOW
SRL
EDUARD ROTARU
farmacia Apicola
ILIO MY BIJOU SRL
ilio
RECOSTORE TRADING SRL Recostore
SC IDA PRO AMBIENT SRL IDA INTERIOR DESIGN
ARHITECTURA
RADU-DĂNUȚ CIUCĂ
RADU SENSEY KEMPO
ACADEMY
EX MAG SHOP SRL
PS Personal Style
FRANKFURT IMPEX PROD CARPATIC LAMB
SRL
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73
73
74
75
76
76
77
77
77

79
79
81
81
82
83
83
96
97
97
98
98
99
101
102
103
103
105
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Nr. crt.

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
18/11/2021 TEODOR - CRISTIAN
M 2021 08284
CARTIANU
M 2021 08329 19/11/2021 SUN ENERGY EUROPE SRL
14/12/2021 SC ROM ENERGY
M 2021 08333
ARMSTRONG SRL
22/11/2021 EV MOBILITY SRL
M 2021 08354
24/11/2021 FOR BLACK SEA SECURITY
M 2021 08445
SRL
M 2021 08455 24/11/2021 ALEXANDRU RADUCANU
M 2021 08457 24/11/2021 ALEXANDRU RADUCANU
M 2021 08505 25/11/2021 VANELLI SRL
17/12/2021 CLUBUL SPORTIV ACTIV
M 2021 08508
PRAHOVA-PLOIESTI
17/12/2021 CLUBUL SPORTIV ACTIV
M 2021 08509
PRAHOVA-PLOIESTI
13/12/2021 SUD GRUP EDIL
M 2021 08612
CONSTRUCT SRL
M 2021 08628 07/12/2021 I.V. FUTURE SRL
15/12/2021 KRISTINA GHITA ARTIST
M 2021 08650
S.R.L.
06/12/2021 SC BIG BROTHER
M 2021 08651
COMPANY SRL
06/12/2021 SC BIG BROTHER
M 2021 08652
COMPANY SRL
06/12/2021 VETERIN DISTRIBUTION
M 2021 08653
SRL
06/12/2021 YOLAND CONSTRUCTII
M 2021 08656
IMOBILIARE SRL
06/12/2021 BANCA COMERCIALA
M 2021 08657
ROMANA SA
06/12/2021 BANCA COMERCIALA
M 2021 08658
ROMANA SA
M 2021 08659 06/12/2021 BOGDAN-ADRIAN NICOLAU
M 2021 08660 06/12/2021 FUNDAȚIA PENTRU SMURD
M 2021 08662 06/12/2021 INVESTICA GENERAL SRL
06/12/2021 LION COMMUNICATION
M 2021 08663
SERVICES S.A.
M 2021 08664 06/12/2021 PRESTIGE TOWERS SRL
06/12/2021 RALUCA SORINA
M 2021 08665
ALTIPARMAK
M 2021 08666 06/12/2021 COMPANIA NATIONALA
POȘTA ROMÂNĂ S.A.

114

M 2021 08668

115
116

M 2021 08669
M 2021 08670

06/12/2021
06/12/2021
06/12/2021

DANIEL ALEXE
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA S.A.
DANIEL ALEXE
558

Denumire marcă
pag.
(540)
106
DISCOVER DANUBE
LUXURY RESORT
106
see sun energy europe
Rom Energy Armstrong 1994 107
108
Charger Viitorul nostru este
#electric
FOR BLACK SEA SECURITY 108
SCHOOL OF LOVE
SCHOOL OF MONEY
K2dens
Clubul Sportiv Activ PrahovaPloiesti
CS ACTIV PRAHOVA
PLOIEȘTI
ilmadoors.ro

109
109
109
110

IV FUTURE
kristali HOUSE OF
CRYSTALS
FĂRĂ SECRETE

111
112

CASE FĂRĂ SECRETE

112

VETERIN Ditribution

113

SUNRISE RESIDENCE

113

Inovație BCR

114

Inovație BCR

114

BONAVENTURA
SMURD
MONITORUL DE BACĂU
theGeeks

114
115
115
116

PRESTIGE ESTATES
ider

116
117

COMPANIA NAȚIONALĂ
POȘTA ROMÂNĂ S.A.
FABRICA DE TIMBRE FT
PAHARNIC
BLACK FRIDAY LA
SEPHORA
CUPBEARER

118

110
111

112

118
119
119
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Nr. crt.

Titular
(732)
DANIEL ALEXE
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA S.A.
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA
SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA
IOANA LUCA C.

124
125

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08671 06/12/2021
06/12/2021
M 2021 08672
06/12/2021
M 2021 08677
06/12/2021
M 2021 08678
06/12/2021
M 2021 08679
M 2021 08682 06/12/2021
M 2021 08688 06/12/2021
06/12/2021
M 2021 08690
M 2021 08691 06/12/2021

126
127
128
129

M 2021 08692
M 2021 08694
M 2021 08698
M 2021 08701

06/12/2021
06/12/2021
07/12/2021
07/12/2021

SPIDERLINKED SRL
AVIATION GEEK SRL
CHERSIN MIHAIL
S.C. NIKI LAIC S.R.L.

07/12/2021

S.C. MENTOR S.R.L.

07/12/2021
07/12/2021

DAMILA SRL
MARCHESA INVEST SA

07/12/2021

SUNTECH SRL

07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021

S.C. PETRIUC S.R.L
WTZCONSULTSERV S.R.L.
SC HOZETTE RICHNESS
BRAND SRL
IULIA VOICU
SEVE SHOP SRL
AROMALONDREI SRL

117
118
119
120
121
122
123

130
131

M 2021 08702
M 2021 08703

132

M 2021 08705

133
134
135

M 2021 08706
M 2021 08708
M 2021 08709

136
137
138

M 2021 08710
M 2021 08711
M 2021 08712

139
140

M 2021 08713
M 2021 08715

141
142
143

M 2021 08716
M 2021 08718
M 2021 08719

144
145
146

M 2021 08720
M 2021 08721
M 2021 08723

07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021

07/12/2021
07/12/2021
07/12/2021

ECOM ONLINE SRL
SPECTRUM SALON SRL
BIO EEL S.R.L.
SPIDERLINKED SRL

Denumire marcă
(540)
ECHANSON
BEAUTY FRIDAY LA
SEPHORA
CYBER MONDAY LA
SEPHORA
SINGLES DAY LA SEPHORA
CLASS PARK Zâmbeşti mai
mult ACASĂ
DASME
VENUS SECRET
bioeel o companie
responsabilă
SPIDERLINKED LINKING
THE FUTURE WITH THE
PRESENT
AvGeek
HE HEPOL
Air Fryer rețete și trucuri
România Fondator Gabriela
Nichita
MENTOR WEAR MAKER
SINCE 1992
RODACH SIMETRIC
AMANETTO Gold, Vintage &
More
SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ
Kitty Baby
WTZ TECHNOLOGIES
Hozette
INARI
SEVE SHOP
London Brothers Food
Heaven & Food Hell
OPUS DENTAL
ART DERMICA Dr Artemisia
Nicolau
hobby X CHEF by BILANCIA
MISLINA

IOAN-LIVIU TUTURICI
ARTEMISIA NICOLAU
GOREA
SC BILANCIA EXIM SRL
BLACKROSE KOZMETIK
IHRACAT ITHALAT TICARET
LIMITED SIRKETI
NEW FIT TREND STYLE
Casa Moise
S.R.L.
CERTION SRL
CERTION ALLIANCE
SUN RESIDENCE SRL
COMAT TOWERS
559

pag.
119
120
120
120
120
122
125
133
133

135
137
138
141

142
143
143
144
146
146
148
149
149
150
151
151
153
154

155
155
156
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

147
148
149
150

M 2021 08724
M 2021 08725
M 2021 08726
M 2021 08727

151
152

M 2021 08728
M 2021 08729

153
154

M 2021 08730
M 2021 08731

155
156
157

M 2021 08732
M 2021 08733
M 2021 08734

158
159

M 2021 08735
M 2021 08739

160
161

M 2021 08748
M 2021 08750

162

M 2021 08751

163

M 2021 08753

164

M 2021 08754

165

M 2021 08755

166

M 2021 08756

167
168
169

M 2021 08757
M 2021 08759
M 2021 08760

170
171
172
173
174

M 2021 08761
M 2021 08762
M 2021 08763
M 2021 08764
M 2021 08765

Dată depozit
Titular
Denumire marcă
pag.
(151)
(732)
(540)
07/12/2021 MCF CONSTRUCT 2000 SRL BUENA VISTA SOCIAL CLUB 159
by Alpha Builders
159
07/12/2021 MCF CONSTRUCT 2000
ALPHA SOCIAL CLUB
160
07/12/2021 JUSTIN PHARMA SRL
BronhoSept
160
08/12/2021 FERICO SRL
FERICO
160
08/12/2021 CLAP INTERNATIONAL
ROYALTY SHARE TOKEN
S.R.L.
161
08/12/2021 NICOLAE-DANIEL
Rai FUNERARE
POPESCU
IONUȚ-BOGDAN POPESCU
08/12/2021 CATALIN ION
Xchef by Cătălin Scărlătescu 161
SCARLATESCU
162
08/12/2021 HEINEKEN ROMANIA S.A.
Hațegana
08/12/2021 ȘTEFAN TOTAL AGRO SRL Ținutul Mărului EXPERIENȚE 162
AUTENTICE
163
08/12/2021 HEINEKEN ROMANIA S.A.
Bucegi
163
08/12/2021 TERRA VET C&A SRL
TERRA VET DDD
163
08/12/2021 DISTINCT COMMERCE
MODERN DAY HERO
S.R.L.
164
15/12/2021 CATALINA GROZA
BRAVESKIN
164
08/12/2021 PHOENIX PROTECT
PHOENIX PROTECT
CORPORATE SRL
CORPORATE PXP
08/12/2021 ADAMEA SRL
The BEST Adamea TOPERE 165
PENTRU TORTURI CU
PERSONALITATE
165
08/12/2021 RADU-GABRIEL BONCEA
166
08/12/2021 UNITED STATES POLO
U.S. POLO ASSN.
ASSOCIATION
166
08/12/2021 PAUL-VIRGIL COTIGĂ
UGF
GEORGE TOTOIANU
170
08/12/2021 UNITED STATES POLO
USPA
ASSOCIATION
08/12/2021 PAUL-VIRGIL COTIGĂ
The Union of Good Feelings 171
GEORGE TOTOIANU
174
08/12/2021 NICOLAU IONEL CĂTĂLIN
La Cătălin
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
176
08/12/2021 YESHIMOOD SRL
YESHIMOOD
177
08/12/2021 STEFAN-GABRIEL
Marsquake
MAIDANIUC
GABRIEL NEAGU
177
09/12/2021 CATERING & EVENTS
Elia cosmetics
LOGISTICS SRL
178
09/12/2021 MIKONIST CONCEPT SRL
GLORIA PERFUME
178
09/12/2021 DEMIDO CONSULTING SRL HORUS EYE
189
09/12/2021 DARIOSERGIO SRL
House of Games
190
09/12/2021 MIKONIST CONCEPT SRL
PEREJA

560
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175

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 08766 09/12/2021 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA
09/12/2021 SURPRIZE LA DOMICILIU
M 2021 08767
CU ANDREEA MOISA SRL
M 2021 08769 09/12/2021 G.M PLANT Co., Ltd
09/12/2021 ART PROPERTY
M 2021 08772
DEVELOPMENT S.R.L.
M 2021 08781 09/12/2021 DREAM RESIDENCE SRL
M 2021 08782 09/12/2021 A-LISTERS TRAVEL SRL
09/12/2021 CONSTANTIN BOGDAN
M 2021 08785
VÎRTOPEANU
09/12/2021 BEBETEI INVESTMENTS
M 2021 08786
GROUP S.R.L.
M 2021 08787 09/12/2021 E-LINE SOURCES SRL
09/12/2021 E-LINE SOURCES SRL
M 2021 08789
09/12/2021 DANTE INTERNATIONAL
M 2021 08792
S.A.
09/12/2021 DANTE INTERNATIONAL
M 2021 08793
S.A.
M 2021 08794 09/12/2021 NICULINA GHEORGHIŢĂ
M 2021 08795 09/12/2021 ALIN ACHIM
ADRIAN GABRIEL IGRISAN
OCTAVIAN PILAN
09/12/2021 ARTHROMAC
M 2021 08797
DISTRIBUTION SRL
M 2021 08798 09/12/2021 JANOSI ATTILA
09/12/2021 FUNDAȚIA THE MISSION
M 2021 08799
M 2021 08800 09/12/2021 LUXAB BY BLS SRL
M 2021 08803 09/12/2021 SUCURI SANATOASE
M 2021 08805 09/12/2021 JIUL S.A. CRAIOVA
09/12/2021 GALICOM S.R.L.
M 2021 08806
M 2021 08807 09/12/2021 MARTENS S.A.
09/12/2021 SC COMPACT GOLD
M 2021 08810
SECURITY SRL
10/12/2021 ORANGE BRAND SERVICES
M 2021 08815
LIMITED
M 2021 08816 20/12/2021 SC BRILLU EMOTION SRL
M 2021 08818 10/12/2021 TERAPIA S.A
M 2021 08819 10/12/2021 TERAPIA S.A
M 2021 08820 10/12/2021 TERAPIA S.A
M 2021 08821 10/12/2021 EDRINKS.RO S.R.L
M 2021 08825 10/12/2021 JAPAN TOBACCO INC.
M 2021 08826 10/12/2021 ANTIBIOTICE S.A.
561

Denumire marcă
(540)
Acțiunea Generația Alpha

pag.
190

SD

191

LODELLA
ART CITY

191
191

EDERRA RESIDENCE
A-LISTERS TRAVEL
BBB INVEST

192
192
193

BEBE TEI

194

E-Fill by E-Line Sources
E-sources BY E-LINE
SOURCES
CÂND POFTA DICTEAZĂ
tazz LIVREAZĂ
GUSTURI LOCALE,
PREPARATE LEGENDARE
HOLISTERAPIA
CARGO

200
201

ArtroMedicale

205

gramial
MIEZ DISCO+FUNROCK
+ELECTRO
LuxaB camin de batrani
nom nom
STAGERRY
Mări-ie Made With Love IND
Mărie
ALTUS
COMPACT GOLD SECURITY

206
206

202
203
204
205

207
207
208
208
209
210
210

BRILLÚ
ARTROFLEX
ArtroFlex
ArtroFlex compus
POVESTE
CAMEL COMPACT BLUE
a+ SIMBIFLORA

215
215
218
221
224
225
225
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206
207
208
209

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08827 10/12/2021
M 2021 08828 10/12/2021
M 2021 08829 10/12/2021
M 2021 08830 13/12/2021

Titular
(732)
ANTIBIOTICE S.A.
S.C. ANTIBIOTICE S.A.
S.C. ANTIBIOTICE S.A.
IMPERIUM PUB SRL

210
211
212
213

M 2021 08831
M 2021 08835
M 2021 08836
M 2021 08841

14/12/2021
10/12/2021
14/12/2021
10/12/2021

214

M 2021 08842

10/12/2021

10/12/2021

COPILUL VERDE SRL
ZOOM TOYS SRL
MIKONIST COCEPT SRL
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SALVATORILOR MONTANI
DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SALVATORILOR MONTANI
DIN ROMÂNIA
TRIDENT DENTAL S.R.L.

10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021

TRIDENT DENTAL S.R.L.
JORDAS S.R.L.
TRIDENT DENTAL S.R.L.

10/12/2021

BALAN D.MARIA-CORINA
PFA
VELVET OFFICE
ALKALOID AD SKOPJE
SC GODMOTHER SRL
UNIVERSITATEA STEFAN
CEL MARE DIN SUCEAVA
S.C. DRIVE BOX S.R.L.
NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL
NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL
ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE
S.S. ASSAULT GROUP SRL
SC SURPRIZE DAMBOVITA
SRL
SC CIPSTOVAL SWEETS
SRL
PARTIDUL PENSIONARILOR
UNITI
ELENA - IULIANA NEAGU
ECO-FERM SRL
OZARIS FOOD SRL
APRIL FILIP
CLAUDIA CARMEN
STANCIU

215
216
217

M 2021 08843
M 2021 08844
M 2021 08845

218

M 2021 08846

219
220
221
222

M 2021 08847
M 2021 08848
M 2021 08849
M 2021 08853

223
224

M 2021 08854
M 2021 08855

225

M 2021 08856

226

M 2021 08857

227
228

M 2021 08858
M 2021 08859

229

M 2021 08860

230

M 2021 08861

231
232
233
234
235

M 2021 08863
M 2021 08864
M 2021 08865
M 2021 08866
M 2021 08868

236

M 2021 08869

10/12/2021
10/12/2021
11/12/2021
11/12/2021
11/12/2021
12/12/2021
12/12/2021
12/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021

562

Denumire marcă
(540)
SIMBIFLORA a+
ATB SIMBIFLORA
SIMBIFLORA ATB
IMPERIVM PUB ·
RESTAURANT · COFFEE
SHOP EST . 2003
Shelfie
LALAFANFAN
Yumoș
SALVAMONT

pag.
225
225
226
226

226
227
227
227

SALVAMONT

228

TRIDENT FĂURITORI DE
BUCURIE
TRIDENT diminutiv
JORDAS
TRIDENT DENTAL
ESTHETIC CLINIC
CADOURI 87 PORTOFELE
GRAVATE
JUSTLOVE
LIRTONEN
HAI SA FACEM PROFI
USV

228

PAAP
PRIMAS HOME

238
238

HIGHLIFE ESTATE

239

web theatre

242

S.S. ASSAULT GROUP
Surprize La tine acasă

242
245

MORE THAN SALT SALT
WITH PERSONALITY
PPU PARTIDUL
PENSIONARILOR UNIȚI
ELENA - IULIANA NEAGU
Laptaria lui Matache
CERVO - Just have a seat Miez de Miere
algoritm

246

229
229
234
234
235
237
237
238

246
246
247
248
249
250
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Nr. depozit
(210)

237
238
239

M 2021 08870
M 2021 08871
M 2021 08872

240
241
242

M 2021 08873
M 2021 08874
M 2021 08875

243

M 2021 08876

244
245

M 2021 08877
M 2021 08879

246
247
248
249
250
251

M 2021 08880
M 2021 08881
M 2021 08883
M 2021 08884
M 2021 08885
M 2021 08886

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

M 2021 08887
M 2021 08888
M 2021 08889
M 2021 08890
M 2021 08893
M 2021 08894
M 2021 08895
M 2021 08896
M 2021 08898
M 2021 08899
M 2021 08901

263
264
265

M 2021 08903
M 2021 08905
M 2021 08907

266
267
268
269
270
271
272
273

M 2021 08908
M 2021 08909
M 2021 08911
M 2021 08913
M 2021 08914
M 2021 08915
M 2021 08916
M 2021 08917

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
13/12/2021 ASOCIAȚIA DRAG DE
HAȚEG
13/12/2021 YAMATO EXPRESS SRL
13/12/2021 NATALIA ROMAN
13/12/2021 MEDIURG INTERNATIONAL
SRL
13/12/2021 IRINA-OANA FURDUI
13/12/2021 MIETEN HAUSE S.R.L.
13/12/2021 RODICA-CRISTINA
BADESCU
13/12/2021 CRISTIANA-BEATRICE
MARIN-CĂLIMĂNEANU
13/12/2021 CONCELEX SRL
13/12/2021 CHROMOSOME DYNAMICS
SA
13/12/2021 MAD ANIMATOR S.R.L
13/12/2021 MARIAN PETCU
13/12/2021 ROPHARMA S.A.
13/12/2021 AESCULAP PROD S.R.L.
13/12/2021 AESCULAP PROD S.R.L.
13/12/2021 PAGINA DE NURSING
CONCEPT S.R.L.
13/12/2021 AESCULAP PROD S.R.L.
13/12/2021 AESCULAP PROD SRL
13/12/2021 AESCULAP PROD SRL
13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT SRL
13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT
13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT
13/12/2021 REMOVLADY FOOD SRL
13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT SRL
14/12/2021 NATURA FINE FOOD SRL
14/12/2021 DACII LIBERI S.R.L.
14/12/2021 COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL
14/12/2021 TIMBERSTAR SRL
14/12/2021 SC JUNIOR
INTERNATIONAL TALENT
SRL
31/12/2021 GEORGIANA CIOCÎRLAN
14/12/2021 TRIMAX SOLUTIONS S.R.L.
14/12/2021 CAPITAL ONLINE SRL
14/12/2021 MOSONEGO OSHER
14/12/2021 MOSONEGO OSHER
14/12/2021 LIVIU CHIRIC
14/12/2021 VERTIS FOODS SRL
14/12/2021 FILDAS TRADING SRL
563

Denumire marcă
(540)
CASA VULCANILOR

pag.
250

251
Yamato Express
252
Stop and Wash
MEDIURG INTERNATIONAL 253
IMPROVOCATIVE
Casa Roth
naiva

253
254
254

EDELWEISS GRUP

255

conceLex
Tortoise - slow food delivery-

259
260

ALL MAD
SEPTASEPT
ENZIMAX
MINIVIT
Nutralino
PAGINA DE NURSING

260
261
262
262
262
263

VitaKid
Vitalmino
Vitamino
Dulcele mereu tânăr

263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268

Dulcele mereu tânăr
LA NEGRU
Dobrogea, Eugenia, Original
NATURA ATAT DE SIMPLU
DACII LIBERI
Comunitatea Emagicienilor
TIMBERSTAR
JUNIOR INTERNATIONAL
TV

269
270

SAO
TRIMAX Viziune. Expunere.
AquaSpa
Fuzze
fume
faragrija.ro
MY JOY
TUSEXIN

271
271
272
272
273
274
274
274
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274
275
276
277
278

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 08919 14/12/2021
M 2021 08920 14/12/2021
M 2021 08921 14/12/2021
M 2021 08922 14/12/2021
M 2021 08923 14/12/2021

279
280

M 2021 08925
M 2021 08927

14/12/2021
14/12/2021

281
282

M 2021 08928
M 2021 08930

283
284

M 2021 08931
M 2021 08933

14/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

285
286
287
288
289

M 2021 08934
M 2021 08935
M 2021 08936
M 2021 08937
M 2021 08938

15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

290
291

M 2021 08940
M 2021 08941

292
293
294
295
296
297

M 2021 08943
M 2021 08944
M 2021 08945
M 2021 08946
M 2021 08948
M 2021 08949

15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

298
299

M 2021 08950
M 2021 08951

300

M 2021 08953

301

M 2021 08955

302
303
304

M 2021 08957
M 2021 08958
M 2021 08961

15/12/2021

15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

Titular
(732)
TATARCA SI ASOCIATII SRL
SALOFARM LOGISTIC S.R.L.
JAITIM EVENTS S.R.L.
LUTOYA CREATIV S.R.L.
GHERDAN ȘI ASOCIAȚII
SOCIETATĂ CIVILĂ DE
AVOCAȚI
ROBIN GOOD SRL
ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA
WEBSPIRE SRL
MIHAI-FLORIN BOER
ACTUAL INVEST HOUSE
SRL
ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA
BANATERA SRL
JEAN DRUGESCU
JEAN DRUGESCU
JEAN DRUGESCU
HENRI MAILLARDET AG

COPANEX SRL
COPANEX SRL
MANUFAKTURA CAFENEA
SOCIALA SRL
ALL COFFE FOR ALL SRL
BANGSONIC
SC AMETIST COM SRL
INNOVALISTA S.R.L.
DANIEL - CONSTANTIN
CĂLUGĂR
CRISTIAN CÂRCU - BĂILĂ
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.
TALPOȘ MIRELA-RITA
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.
NATURE COLOURS SRL
LIVIU-ION UNGUREANU
564

Denumire marcă
(540)
ALAPLAYA
SALOFARM LOGISTIC
LE PALATINE
LUTOYA
GHERDAN & ASSOCIATES
SPORTS LAWYERS

pag.
275
276
277
278
278

278
Robin Good
FarmConect Romania - Targul 279
agriculturii romanesti
WEBSPIRE
MOȘTENIT
SPATZIOO

280
281
282

Șahul de la învățarea la clasă 282
la povești de spus acasă The Gambit
BANATERA
METAPLAST ENGINEERING
NICPREM IMPEX
METAPLAST
SKY REAL ESTATE SUSTAINABLE LUXURY
LIVING
Ograda Moldovană
grădina moldovană
CAFE!N

282
283
283
283
284

UBLO BISTRO
Appetite
SONIS SILVER
DO-IT together we dare
Alchaest CCB

286
287
287
288
290

CHESTERFIELD TUNED
BLUE XL
nature4life
CHESTERFIELD TUNED
SILVER XL
CHESTERFIELD TUNED
BLUE XL
CHESTERFIELD TUNED
SILVER XL
AIMEE BOUTIQUE
Via Muntenia

290

284
285
285

291
294
295
295
296
296
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Nr. crt.

306
307

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
15/12/2021 MANUELA PATRICIA
M 2021 08963
BREZEANU
15/12/2021 DOBROGEA GRUP S.A.
M 2021 08964
M 2021 08965 15/12/2021 DOBROGEA GRUP SA

308
309

M 2021 08968
M 2021 08969

310

M 2021 08970

311
312
313

M 2021 08972
M 2021 08973
M 2021 08974

314
315

M 2021 08975
M 2021 08977

316
317

M 2021 08978
M 2021 08979

305

Nr. depozit
(210)

318

M 2021 08980

319

M 2021 08982

320
321
322

M 2021 08983
M 2021 08984
M 2021 08987

323

M 2021 08989

324
325

M 2021 08990
M 2021 08992

326
327

M 2021 08993
M 2021 08994

328
329

M 2021 08995
M 2021 08996

330

M 2021 08998

331
332

M 2021 08999
M 2021 09000

15/12/2021

YANIDA COM SRL

15/12/2021
16/12/2021

UDREA SILVIU-GABRIEL
GLAMOUR DESIGN
PROIECT SRL
YANIDA COM SRL

16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021

16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021

SC ALPASO INVEST SRL
RED DRINKS SRL
BECIUL DOMNESC GRUP
S.A.
NICOLETA TEMELIE
RAZVAN-PANDELE ALEXE
ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV GLADIATORII
BUCUREŞTI
SISSEL INTERNATIONAL
GMBH
SMART HEALTH
SOLUTIONS SRL
MINET CONF SRL
SPIDERLINKED SRL
SIMONA OPREA
S.C. AERA AIR QUALITY
GROUP S.R.L.
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.
DARCHI CONSULTING SRL
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.
S.C. CIEL ROMANIA S.R.L.
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC.
SPIDERLINKED SRL
DAN-ALEXANDRU
SURDUCAN
IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.
URSUS BREWERIES S.A.
565

Denumire marcă
(540)
DOLOFAN

pag.
297

Matina Dimineți pline de
savoare!
DOBROGEA. Bun,
dintotdeauna. Matina Dimineți
pline de savoare!
DEPOZITUL MAX YANIDA
COM
ARBITER
DISENO

297

DEPOZITUL MAX YANIDA
COM
KOSMOS KIDS
NIKKI EVENTS
S Simţuri

308

298

298
299
301

309
312
313

313
Harta Stelelor
IN ORICE CAZ, DE PARTEA 314
TA
315
GLADIATOR

SPINEFITTER

315

JAD WELLNESS

316

SOMNEXPERT
SUPRAPONDERAL
rentinsider
KOOA
AERA AIR QUALITY GROUP

316

Pici la detector

324

d DARCHI dar chihlimbar
Spune Da cu Prima TV

329
329

NextUp
PALL MALL SHINE

334
335

TOUR SYLVANIA

335
339

TOMORROW IS INFINITE

340

URSUS GRANAR

345

317
321
321
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Nr. crt.

343
344
345
346

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 09001 16/12/2021
M 2021 09002 17/12/2021
M 2021 09003 17/12/2021
17/12/2021
M 2021 09004
17/12/2021
M 2021 09005
M 2021 09007 17/12/2021
M 2021 09008 17/12/2021
17/12/2021
M 2021 09011
M 2021 09012 17/12/2021
M 2021 09013 17/12/2021
17/12/2021
M 2021 09014
M 2021 09016 17/12/2021
M 2021 09017 17/12/2021
M 2021 09023 17/12/2021

347

M 2021 09024

348

M 2021 09025

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

349

M 2021 09026
17/12/2021

Titular
(732)
URSUS BREWERIES S.A.
FODOR NOEMI SRL
GUERILLA SECURITY SRL
TORRO GUARD SECURITY
SRL
MAJOR GUARD SECURITY
SRL
JAVIER PERFUME SRL
ALPIN 57 LUX S.A.
ROXANA-MADALINA
ANDREI
ESHOPS HUT SRL
ALPIN 57 LUX S.A.
SOCIETATEA COMERCIALA
ROMVAC COMPANY SA
SUMESHI EXPRESS SRL
ARCTIC SA
PATRULA 3 PROTECTION
SRL
MIHAIL-ALIN RADU
ION VÎLCU
CORNERSTONE
COMMUNICATIONS S.R.L.
FUNDAȚIA LITERAR
ISTORICA "STOIKA"

350

M 2021 09027

351
352
353

M 2021 09028
M 2021 09031
M 2021 09033

354

M 2021 09034

17/12/2021

355
356
357
358

M 2021 09035
M 2021 09037
M 2021 09038
M 2021 09040

359
360
361

M 2021 09041
M 2021 09042
M 2021 09046

17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

FUNDAȚIA LITERAR
ISTORICA "STOIKA"
FUNDAŢIA LITERAR
ISTORICĂ "STOIKA"
SC FORJA ROTEC SRL
KONCERN ZA
PROIZVODNJU I
PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC
ȚIFREA RALUCA BRÎNDUȘA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA
FERMA RALI SRL
OZTASAR SRL
GEOBUR COFFEE SRL
REFEEL NATURAL S.R.L.
CIPRIAN DOROFTEI

17/12/2021
20/12/2021

PREPDRO FARM S.R.L.
NICOLAE OIESDEAN

17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

566

Denumire marcă
(540)
URSUS AMBER REGAL
safe derma
GUERILLA SECURITY GS
TORRO GUARD SECURITY

pag.
345
346
346
347

MAJOR GUARD SECURITY
MS
JAVIER
ICE POP
sector 7 HUB

347

GALAS
ICE POP COOL
HEPATOROMVAC

357
359
360

Sumeshi
Uitate
PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE
ZEUS GOD OF GOODIES

360
360
362

CORNERSTONE
COMMUNICATIONS
INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură
DOCENDO DISCIMUS
INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură
FUNDAŢIA LITERARISTORICĂ "STOIKA"
Forja Rotec
TREATNESS

364

Botanikum Pur şi Simplu din
Natură

384

Goldenbee
SKY VILLAGE
COFFEE PRINT Coffee shop
Refeel
ZA'ATAR LEBANESE
STREET FOOD
Prepdro Farm
ANDDORO

385
386
386
386
388

348
348
349

364

365

368
372
375
384

389
390
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

362

M 2021 09050

363

M 2021 09051

364

M 2021 09052

365
366
367
368

M 2021 09053
M 2021 09054
M 2021 09055
M 2021 09057

369
370

M 2021 09058
M 2021 09059

20/12/2021
20/12/2021

371
372
373

M 2021 09060
M 2021 09061
M 2021 09062

374
375

M 2021 09063
M 2021 09064

20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021

376

M 2021 09065

377

M 2021 09066

378

M 2021 09067

379

M 2021 09068

380

M 2021 09069

381
382

M 2021 09070
M 2021 09072

383

M 2021 09073

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
20/12/2021 PHOENICIA EXPRESS SRL
20/12/2021

PAPAPOSTOLOU SRL

20/12/2021

SC VEGANZZA CONCEPT
SRL
SC SAPORI DI CASA SRL

20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021

20/12/2021

20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
20/12/2021

20/12/2021

DONALAM SRL
DONALAM SRL
UNIVERSITATEA DE
ŞTIINTE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI REGELE MIHAI
I AL ROMÂNIEI
DOMENIILE RECAŞ S.R.L.
UNIVERSITATEA DE
ŞTIINTE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI REGELE MIHAI
I AL ROMÂNIEI
DOMENIILE RECAŞ S.R.L.
ALBERTEMMA
DOMENIILE RECAŞ S.R.L.
NISTOR ART DESIGN SRL
ASOCIAȚIA UGLY BIKERS
BRAȘOV (MOTOCICLIȘTI
URÂȚI)
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ
ORTHOZONE SRL
COMTEDOR SUPER
GLOBAL
BELLES MARKS LTD

BOLD DESIGN
COLLECTION SRL
567

Denumire marcă
pag.
(540)
390
Shop Amfiteatru Phoenicia
Blue View
391
PAPAPOSTOLOU Medical
Equipment
Veganzza naturalicious taste 391
SAPORI di casa catering &
events
HYBORN
AB TV akademika banat tv
USAMVB Timişoara

392
392
398
403

404
DR
#setupyourlifesetupyourfuture 404
by USAMVB TIMIŞOARA

Possesio Rykas
Albemma
Oppidum Rekas 1470
dekoMAG BETTER FOR
HOME
Ugly Bikers RC Brasov Ride
Hard 2018

405
405
408
408

ȘCOALA ROMÂNOAMERICANĂ
ROMANIAN-AMERICAN
SCHOOL
LICEUL-ROMÂNOAMERICAN
ROMANIAN-AMERICAN
HIGH SCHOOL
NORTHO Se vede doar
zâmbetul
LUANA LAND RESORT

410

BRÂNCOVEANU
CENTURIES OLD
ROMANIAN CRAFT X.X.O
VINARS ENNOBLED
THROUGH FIRE AND
ENRICHED WITH TIME
CHIC CHIC Urban Fashion

414

409

411
411
412
412
413

415
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Nr. crt.

386

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
20/12/2021 SYNGENTA CROP
M 2021 09074
PROTECTION AG
20/12/2021 JUFA LUCIAN
M 2021 09076
M 2021 09078 21/12/2021 DUMITRU DRĂGHICI

387

M 2021 09079

388
389
390
391

M 2021 09080
M 2021 09081
M 2021 09082
M 2021 09083

392
393

M 2021 09084
M 2021 09085

394

M 2021 09086

395
396

M 2021 09087
M 2021 09088

397
398
399

M 2021 09089
M 2021 09091
M 2021 09092

400

M 2021 09093

401
402
403
404
405

M 2021 09094
m 2021 09095
M 2021 09096
M 2021 09097
M 2021 09098

406

M 2021 09099

407
408

M 2021 09100
M 2021 09101

409
410

M 2021 09102
M 2021 09107

384
385

Nr. depozit
(210)

21/12/2021

21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021

21/12/2021
21/12/2021

ASOCIATIA SISTEMUL
NATIONAL DE RECICLARE
A BATERIILOR
SC GRUPUL EDITORIAL
ART SRL
RIVIERA SECURITY S.R.L.
ENIGMA SECURITY S.R.L.
ASOCIATIA SISTEMUL
NATIONAL DE RECICLARE
A BATERIILOR
S.C TEMPO CONSULT S.R.L
ASOCIATIA SISTEMUL
NATIONAL DE RECICLARE
A BATERIILOR

Denumire marcă
(540)
THERAZO

pag.
415

4x4 O.R.V.T OFF ROAD
VALEA-TROTUS
D&A DRAGHICI SI
ASOCIATII SOCIETATE
CIVILĂ DE AVOCAȚI
www.draghicisiasociatii.com
earthbate climate change
debate

416

EDITURA ART

417

RIVIERA SECURITY
ENIGMA SECURITY
earthbate climate change
debate

418
418
419

moto24
earthbate climate change
debate dezbatere pe tema
schimbarilor climatice
BEACON SNRB
CONSOTECH SMART
FUTURE, BRIGHT CHOICES
CONSOTECH UPGRADE
YOUR FUTURE
CONSOTECH
COLOR SMART
DISTRIBUTION
regina albinelor
ROZALIA BOT
wake cup COFFEE & BAR

419
420

416

417

420

21/12/2021

SC CONSOLIGHT COM SRL

21/12/2021

SC CONSOLIGHT COM SRL

21/12/2021
21/12/2021

421
SC CONSOLIGHT COM SRL
422
COLOR SMART
DISTRIBUTION SRL
422
PAUL RADUCANU
423
ROZALIA BOT
423
WAKE CUP COFFEE & BAR
SRL
ACAPULCO GARDEN S.R.L ACAPULCO RESTAURANT & 424
GARDEN
427
REPO ENGINEERING S.R.L PROCONSIL
427
REPO ENGINEERING S.R.L REPO ENGINEERING
427
REPO ENGINEERING S.R.L EXSTEEL ENGINEERING
427
ALEXANDRU COLTEA
AC Alex Coltea
428
BĂLOI NATALIA MARIA
NARCOTIC
BODOG DAVID ALIN
LUIGI LUNGU
Dracula Neverland Multiverse 429
of Mystic
432
ALDA CLEAN SERVICE SRL Superbebe shop
SOCIETATE CIVILĂ DE
ALT + LAW attorneys at law 433
AVOCAȚI PÂRVU, PERSU
434
S.C. CLASIC CAB S.R.L.
TelaFine

30/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
21/12/2021

568

421
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

411
412
413
414
415
416

M 2021 09109
M 2021 09110
M 2021 09112
M 2021 09113
M 2021 09114
M 2021 09115

417

M 2021 09116

418
419

M 2021 09117
M 2021 09118

420
421

M 2021 09119
M 2021 09122

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

M 2021 09124
M 2021 09126
M 2021 09128
M 2021 09129
M 2021 09130
M 2021 09131
M 2021 09132
M 2021 09133
M 2021 09134
M 2021 09135
M 2021 09136
M 2021 09137

434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

M 2021 09138
M 2021 09139
M 2021 09140
M 2021 09141
M 2021 09142
M 2021 09143
M 2021 09144
M 2021 09145
M 2021 09146
M 2021 09147

444
445

M 2021 09148
M 2021 09149

446

M 2021 09150

447

M 2021 09151

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
21/12/2021 RADU TRADING COMPANY
SRL
21/12/2021 SC VERITAS MAX WW SRL
21/12/2021 LIVIU PANDELE
21/12/2021 P.M. STUDIO SRL
21/12/2021 BRENADO
21/12/2021 BRENADO FOR HOUSE
21/12/2021 DR REDDY'S
LABORATORIES LTD
21/12/2021 DR REDDY'S
LABORATORIES LTD
21/12/2021 ALEX MELCOVICH BH SRL
21/12/2021 JT INTERNATIONAL SA
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021

ENERGY-XPLODE S.R.L.
S.C. A & D ATELIER
BOUTIQUE S.R.L
LUZ SACRA S.R.L.
LORIN MIHAI PETRESCU
AMIGO SRL
PAUL-CRISTIAN GORNIC
FARMEC SA
NOVOLINE PHARM SRL
LIBAO LUXORY SRL
SC FLOREA GRUP SRL
EMIL ROȘCA
EMIL ROȘCA
EMIL ROȘCA
DENISA-GABRIELA TODOR
RAUL-ALEXANDRU HEPEȘ
SC FLOREA GRUP SRL
EMIL ROȘCA
EMIL ROȘCA
EMIL ROȘCA
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC RORA CONSING SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
COMUNA MAGURI
RACATAU
SC FLOREA GRUP SRL
COMUNA MAGURI
RACATAU
COMUNA MAGURI
RACATAU
569

Denumire marcă
(540)
Read 'n' Drink

pag.
435

EHS E-HUSA
BRENADO
BRENADO FOR HOUSE
DABITORED

435
436
436
438
438
439

ELTHROPA

439

DOMINO
SOBRANIE COLLECTION
RED
nothing is impossible
HUNA

439
439

LUZ SACRA
OK fix
XEREDA
Al Fresco
Farmec
ForTussin
LIBAO LUXURY EVENTS
Neptun
GRAMMATIK DRAMMATIK
PROHIBITION 2.0
DREAM HOTEL
hotel Pannonia

442
443
444
444
445
447
447
448
448
448
449
449

Stonic
BILLIONAIRE MONKEY
AL MASK
SEVENTH
Pluto
Sando
KEMTEK Cement Cleaner
Saturn
Genium
Măguri

450
450
450
450
451
451
451
452
452
453

Uranus
Muntele Rece

453
454

Răcătău

454

uppercase

440
442
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Nr. crt.

448
449

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
22/12/2021 UNIVERSITATEA VASILE
M 2021 09152
ALECSANDRI DIN BACĂU
M 2021 09154 22/12/2021 UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU

450
451
452

M 2021 09155
M 2021 09156
M 2021 09157

453

M 2021 09159

454
455
456
457

M 2021 09160
M 2021 09161
M 2021 09163
M 2021 09164

458

M 2021 09165

459
460
461

M 2021 09168
M 2021 09169
M 2021 09170

462

M 2021 09171

23/12/2021

463

M 2021 09172

23/12/2021

464
465
466

M 2021 09173
M 2021 09174
M 2021 09175

467

M 2021 09177

468

M 2021 09178

469
470

M 2021 09179
M 2021 09180

471

M 2021 09181

472

M 2021 09182

473

M 2021 09183

474

M 2021 09184

22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021

22/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021

23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021

23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
29/12/2021

SWISS DETOX LINE SRL
SC ROCAST SRL
CUCINA TUREA SRL
ASOCIATIA QUBE
ROBOTICS - QUBE
ROBOTICA
CHEF'S LIFE SRL
JT INTERNATIONAL SA
CINTRO COM SRL
TURCU IOANA-RUXANDRA
Admed Clinic Modern
Healthcare
S.C. METALL KUNSTSTOFF
TECHNIK AG
AVAYA SRL
DENTAL- ALEX SRL

Denumire marcă
(540)
UB Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău
FORMAȚIA DE DANSURI
POPULARE PASTELURI
BĂCĂUANE
SLIM ENERGY 369
HARDEN
Cucina TUREA
Q QUBE. BECAUSE
AMBITION DOESN'T WAIT

pag.
455
457

457
458
458
458

459
RozMarine
459
LUMIA
460
MOLDOVEANCA
460
Toia
460
medikáli PRIVATE
HEALTHCARE SERVICES
MKT METALL KUNSTSTOFF 461
TECHNIK AG
461
4Me4Y
461
D DENTERRA A DENTAL
HOSPITAL CONCEPT BY
DENTAL ALEX
462
DENTAL- ALEX SRL
DENTERRA INTERNATIONAL DENTAL
HOSPITAL BY DENTAL ALEX
DAV-NATI SRL
4STEPS self service car wash 462
patru pasi pentru o masina
curata
DEZ AUTO TRUCK SRL
SMART COOLER WE MAKE 463
YOU FEEL COOL
464
ERBE MARKETING SRL
LUSSO
464
HUIBAN VENERA CRISTINA CRAMA HUIBAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
466
RIVIAN IP HOLDINGS, LLC INDER
469
PAZĂ ŞI SECURITATE
PSG Security
GENERALĂ S.R.L.
ASSET CONSTRUCTION
HAPPY HOME DIN PASIUNE 469
SOLUTIONS S.R.L.
PENTRU CASA TA!
470
RIVIAN IP HOLDINGS, LLC INDER
BUILDING DEVELOPERS
La Barosana saorma buna cu 472
de toate
472
SC Fair Trading and
LogicMed
Development SRL
475
SC POMADRA SRL
pomadra pmd soluții
responsabile
475
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REȚEAUA DE IDOLI
TELEVIZIUNE
570

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
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Nr. depozit
(210)

475

M 2021 09185

476

M 2021 09186

477
478
479
480

M 2021 09187
M 2021 09192
M 2021 09193
M 2021 09194

481

M 2021 09197

482
483
484
485
486

M 2021 09198
M 2021 09201
M 2021 09202
M 2021 09203
M 2021 09204

487
488
489
490

M 2021 09207
M 2021 09208
M 2021 09209
M 2021 09211

491

M 2021 09213

492
493

M 2021 09214
M 2021 09215

494

M 2021 09217

495
496
497
498

M 2021 09218
M 2021 09221
M 2021 09222
M 2021 09224

499

M 2021 09225

500
501
502
503
504
505

M 2021 09227
M 2021 09228
M 2021 09229
M 2021 09230
M 2021 09231
M 2021 09232

506

M 2021 09234

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
29/12/2021 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE
29/12/2021 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE
29/12/2021 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE
23/12/2021 HAPPICIF PNK SRL
23/12/2021 TD TECH LIMITED
23/12/2021 STARC4SYS SRL
24/12/2021 NATURAL AUTENTIC
DESIGN SRL
24/12/2021 S.C NATURAL AUTENTIC
DESIGN SRL
24/12/2021 MYLAN IRELAND LIMITED
24/12/2021 LOCASIGA SRL
24/12/2021 CALLIOPE GLOBAL SRL
25/12/2021 RAZVAN TAS
25/12/2021 PROFI ROM FOOD SRL
26/12/2021
26/12/2021
26/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
28/12/2021

28/12/2021

ZAMO SHOP SRL
GREENGO STORE SRL
LIVADA ADVERTISING SRL
TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM A.Ș.
TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM A.Ș.
FUNDAȚIA PROVIDENȚA
TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM A.Ș.
DANA-DENISA
SANDULESCU
JUSTLEO IMPEX SRL
RELAXMOB-DRIVE SRL
ALKALOID AD SKOPJE
SC EFES WORLD TRADE
SRL
DIGITALCLOUDER
SERVICES SRL
DOVISER PROTECT SRL
YATE PROTECTION SRL
SKIN MEDIA SRL
MARIUS-ION SPONOCHE
EDY URSU COMIMPEX
S.R.L.
SC FOREVER COM 2002
SRL
571

Denumire marcă
(540)
A DOUA EMIGRARE

pag.
483

ROMÂNII ȘI LUMEA

491

ART PASS

499

cocochard
TD Tech
C4SYS STARC4SYS
NEDECO

507
507
508
508
509

DAFORBIS
CAMPION ORIGINAL
CALLIOPE GLOBAL
Tas Orto Clinic
profi cu mândrie parte din
România
WATERPULSE
DR. PEN
I'M WITH THE BAND
Eurofunny

510
510
513
514
514

EuroFun

519

Caravana Lecturii
Eurobites

520
521

EL CARRUSEL

522

ASKSA
relaxmob drive
PreDaddy Duo
GLORIA RESIDENCE

523
523
525
525

STACKDREAM

525

DOVISER PROTECT
YATE PROTECTION
99
DREAM VIEW Chalet
EDY URSU Respectăţi gustul Alege calitatea
SARMANGERIE
CODRUL COSMINULUI
RESTAURANT

526
526
527
527
528

517
518
518
518

528
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
28/12/2021 SIP THERMOVISION SRL

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

M 2021 09236
M 2021 09237
M 2021 09240
M 2021 09241
M 2021 09242
M 2021 09243
M 2021 09245
M 2021 09246
M 2021 09247
M 2021 09249
M 2021 09250
M 2021 09251
M 2021 09252
M 2021 09253
M 2021 09255
M 2021 09256
M 2021 09258
M 2021 09260
M 2021 09261
M 2021 09262
M 2021 09263

528
529

M 2021 09265
M 2021 09266

530

M 2021 09267

531
532

M 2021 09268
M 2021 09269

533
534

M 2021 09270
M 2021 09272

535

M 2021 09274

30/12/2021

536

M 2021 09275

537
538

M 2021 09278
M 2021 09279

30/12/2021
31/12/2021

Denumire marcă
(540)
THERMOVISION THERMAL
HEALTCARE TECHOLOGY
SEO factory
CB CRAMA BRATU 1967
Golder
Marte
Alutus
Jupiter
Nera
Mada
INSTANT PROTECT
Cosmic
Real
BALADELE DELTEI
Terra
Mercur
URBANOO
genuineq
Rocati
Venus
Blanco
Mina
DFR DOMENIILE FRANCO
ROMANE
DFR DOMENIILE FRANCO
ROMANE VINURI ALTFEL,
DE DEALU MARE
ALTFEL DFR DOMENIILE
FRANCO ROMANE
NEXALBOZ

28/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021

S.C. SEO FACTORY SRL
PRESTATORUL SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
INSTANT PROTECT S.R.L
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
MUNICIPIUL TULCEA
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
ASVI OTOPENI S.R.L.
APPSOLVING S.R.L.
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
SC FLOREA GRUP SRL
CH. PIETROSARATII S.R.L.

30/12/2021

CH. PIETROSARATII S.R.L.

30/12/2021

CH. PIETROSARATII S.R.L.

30/12/2021
30/12/2021

DR REDDY'S
LABORATORIES LTD
CH. PIETROSARATII S.R.L.

30/12/2021

CH. PIETROSARATII S.R.L.

30/12/2021

SORINA GEORGIANA
ROTARU
ALEXANDRU GABRIEL
OLTEANU
SORIN ROMANESCU
NOD NewOldDoina
CASANDRA-MARIA STOIANHAUSI
BIOSMELL CORP SRL
CAR HUB
SHINING BODY SRL
SHINING BODY LOVE
YOURSELF
ALLBUN E-COMMERCE SRL SunBro

31/12/2021

572

DOMENIILE FRANCO
ROMANE CUVEE PAUL
LOUIS ALBERT GALERON
VIGNERON CREE PAR
DENIS THOMAS
HUMAN SONG

pag.
529
529
530
530
530
531
531
531
532
532
533
533
534
534
534
535
535
536
536
536
537
537
538

538
538
538

539
539

539

540
548
548
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Nr. crt.
539
540
541
542
543
544
545
546

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 09280 31/12/2021
M 2021 09281 31/12/2021
31/12/2021
M 2021 09282
M 2021 09283 31/12/2021
31/12/2021
M 2021 09285
31/12/2021
M 2021 09288
31/12/2021
M 2021 09289
M 2021 09291 31/12/2021

Titular
(732)
UNHAL GOLD SRL
MIHAITA GHEBANOAEI
IOANI EMIL GEORGE CABINET DE AVOCAT
ESTETICDENTDESIGN SRL
CEZAR-CONSTANTIN
LĂCĂTUȘ
CLUB SPORTIV COMUNAL
MANECIU
CLUB SPORTIV COMUNAL
MANECIU
NEMO WASH SRL

573

Denumire marcă
(540)
VIKINGS carne pe jar
club4paws
Heredio

pag.
549
549
549

DR. VICTOR
ARTADENT

550
550

AVANTUL MANECIU

550

AVÂNTUL CLUB SPORTIV
MĂNECIU
DIAMOND BALLROOM

550
551

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)

(540)

M 2020 05413

(210)
(151)
(732)

03/08/2020
TOP NOTCH BUSINESS SRL,
CALEA GIULEŞTI NR. 416E,
SECTOR 6 , BUCURESTI,
ROMANIA

UŞA PLATINUM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Sisteme de siguranţă pentru copii nonmetalice, non-electrice, pentru mobilier, sisteme
de siguranţă pentru mobilier, non-metalice, nonelectrice.
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii oferite de
agenţii de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 20 (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le cumpere în mod convenabil.

(540)

M 2020 09034

14/12/2020
ANDREI PRICOP, BD.
METALURGIEI NR. 4, SC A,
PARTER, AP. 6, JUDEŢ IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA
PAUL POPA, COMUNA
ARONEANU, JUDEŢ IAŞI, SAT
DOROBANT, IAȘI, ROMANIA
ION GHEDEA, COMUNA
GRAJDURI, JUDEŢ IAŞI, SAT
VALEA SATULUI, IAȘI, ROMANIA
POPA PETRU, COMUNA
ARONEANU, JUDEŢ IAŞI, SAT
DOROBANT, IAȘI, ROMANIA

───────

2Antisociali
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
harnaşamentşi, articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
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prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00441

21/01/2021
PLANET SAFE SRL, ŞOSEAUA
FUNDENI, NR. 39, CORP C5,
BIROUL NR. 4, ETAJ 2, JUDETUL
ILFOV, SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROEŞTI, ILFOV, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
330013, ROMANIA

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 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,
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.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

now safe
(531)

M 2021 01147

16/02/2021
FUCHS CONDIMENTE RO SRL,
STR. NORDULUI NR. 41-43, JUD.
ARGEŞ, CURTEA DE ARGEŞ,
115300, ARGEȘ, ROMANIA

Indiile Orientale

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.04.05
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Structuri și construcții metalice transportabile,
cutii de valori și seifuri, din metal, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
încăperi securizate (seifuri) din metal, seifuri,
seifuri electronice, seifuri rezistente la foc, case
de bani (seifuri), articole de fierărie, mici articole
de fierărie, cutii metalice, cutii metalice pentru
scrisori, dulapuri metalice, dulapuri metalice
pentru chei, dulapuri metalice pentru arme.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze

(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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

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.

M 2021 01334

19/02/2021
IGNI GLOBAL PROTECTION
SRL, STR.PROCLAMAŢIA DE LA
TIMIŞOARA, NR. 5, ÎNCĂPEREA
NN2, PARTE DIN SAD12, CORP
1, ET.2, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

IGNI FIRE PROTECTION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate ignifuge.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01715

04/03/2021
CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9
MAI 1877 NR. 9, JUD. 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

(210)
(151)
(732)

M 2021 01716

(740)

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

(540)

Buteliegaz-butelia ta,
la un click distanta
(511)

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

04/03/2021
CRISTIAN SĂLĂJAN, STR. 9
MAI 1877, NR. 9, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Buteliedomiciliu- Noi îți
aducem butelia acasă
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a butelii din
metal pentru gaz, butelii metalice pentru gaz
comprimat, butelii din metal pentru depozitarea
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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
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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01903

10/03/2021
GHITU IONUT - MARIUS, STR.
DIMITRIE BREZULESCU NR. 20,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, 215300,
GORJ, ROMANIA

PARC AVENTURA RÂNCA
(531)

Clasificare Viena:
02.07.23; 03.01.14; 06.01.02; 21.03.09;
21.03.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb , verde, negru,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01989

12/03/2021
FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR FILIALA CLUJ,
BULEVARDUL EROILOR NR.
48, AP. 7, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400129, CLUJ,
ROMANIA

Dosarul Digital
(511)

580

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Creare de software, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, proiectare și
dezvoltare de software pentru dezvoltare de siteuri web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02759

05/04/2021
CASA BRANCOVEANU S.R.L.,
STRADA CIMPOIERILOR NR. 5,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041573,
ROMANIA

CASA BRANCOVEANU
(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 02693

02/04/2021
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A
APELOR MINERALE SA, STR.
SCĂRLĂTESCU, NR.15, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

TÂRGUL NAŢIONAL AL
APELOR MINERALE
(531)

Clasificare Viena:
01.03.06; 01.15.11; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
(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.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
subterane, servicii de construcții civile,
servicii de construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor (izolare), demolări de construcții,
servicii de construcții de terase, edificare
construcții prefabricate, construcții de străzi,
construcții de șosele, construcții de pridvoare,
reparații de construcții, reparații în construcții,
servicii de construcții de infrastructură,
servicii
de
construcții,
consultanță
în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
curățarea terenurilor pentru construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții hidraulice, amenajare teritorială
pentru construcții, amenajare de terenuri
(construcții), construcții civile privind irigațiile,
construcții de puțuri subterane, lucrări de
etanșeizare (construcții), construcții de decoruri
scenografice, servicii de construcții civile,
pregătirea terenului pentru construcții, demolare
de construcții civile, servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale, servicii de construcții pe
uscat (onshore), supervizarea construcțiilor pe
șantier, furnizarea de informații în domeniul
construcțiilor, furnizarea de informații în materie
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
lucrări de reparații în construcții, supraveghere
a lucrărilor de construcții, închirieri de utilaje
pentru construcții, servicii de construcții și
reparații de clădiri, instalare de schele
pentru construcții, executare de cofraje pentru
construcții, servicii de construcții de bazine de
înot, închiriere de echipamente de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
repararea construcțiilor deteriorate de păsări,
instalare de schele pentru construcții și
platforme pentru lucrări și construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, închiriere de macarale
(echipament de construcții), lucrări de izolare
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a clădirilor (construcții), servicii de construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, lucrări de
construcții de inginerie civilă, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, instalare de
elemente fabricate de construcții, servicii de
construcții de structuri temporare, instalare de
elemente prefabricate pentru construcții, servicii
de construcții de instalații de stocare subterană,
instalare de schele pentru construcții civile,
construcții de instalații de energie geotermală,
executare de cofraje pentru construcții civile,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, lucrări de construcții subterane
legate de cablare, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de fabrici
pe bază de comandă, servicii de construcții
de case pe bază de comandă, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții de drumuri pe bază de
comandă, instalare de structuri de construcții
cu sticlă, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, servicii de construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, servicii de
construcții cu acces prin intermediul alpinismului
utilitar, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, lucrări
de construcții subterane legate de cablajele
electrice, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri),
lucrări de construcții subterane cu privire la
conducte, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, lucrări de construcții
subterane legate de canale de scurgere, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, ridicare
de construcții temporare pentru evenimente în
aer liber, servicii de construcții de inginerie
civilă referitoare la terenurile din zona rurală,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă, servicii de construcții
de inginerie civilă pentru prevenirea inundării
terenului din cauza viiturilor, lucrări de construcții

subterane legate de țevile de alimentare cu
apă, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, furnizare
de informații privind închirierea de mașini
și aparate de construcții, supravegherea pe
șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă, construcții de inginerie civilă
referitoare la prevenirea inundării clădirilor prin
revărsarea apei, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
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, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, 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,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante de delicatese, 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
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preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, 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 restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
somelier, 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, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii oferite
de snack-baruri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de catering hotelier, hoteluri rezervări
de hoteluri, servicii hoteliere, furnizarea de
informații hoteliere, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, servicii
hoteliere pentru clienții preferați, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, servicii prestate
de agenții pentru rezervări la hotel, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
furnizare de servicii de rezervare de camere și
rezervare la hoteluri, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, analiză cosmetică, aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, băi turcești, saloane

de coafură, servicii oferite de complexuri
balneare, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în materie de frumusețe,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de băi
publice pentru igienă personală, furnizare de
informații în materie de frumusețe, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, furnizare de instalații de
solariu, servicii oferite de manichiură, servicii
oferite de ondularea părului, îngrijire cosmetică
pentru persoane, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, refacerea părului, saloane
de bronzare, saloane de coafură, saloane
de frumusețe, saloane de îngrijire a pielii,
servicii balneare pentru sănătatea şi bunăstarea
corpului şi a spiritului, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de bronzare cu aerograf, servicii
de bronzare cu aerograf pentru corpul uman,
servicii de bărbierie, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bronzat prin pulverizare, servicii de coafare a
părului, servicii de coafor, servicii de coafor
de lux, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de coafor pentru copii, servicii de
coafor pentru personalul armatei, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
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 cosmetică, servicii de epilare, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii de
furnizare de instalații de băi de soare, servicii
de furnizare de instalații de saune, servicii de

583

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

împletire a părului, servicii de liposucție, servicii
de machiaj, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de manichiură, servicii de
manichiură la domiciliu, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de micropigmentare,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servicii de îndreptat părul, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de întindere a pielii cu laser,
servicii de întors genele, servicii de ondulare
a părului, servicii de pedichiură, servicii de
permanent pentru păr, servicii de permanent
pentru întors genele, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, servicii de salon de
coafor pentru femei, servicii de saună, servicii
de saună cu infraroșii, servicii de tatuare a
sprâncenelor, servicii de tratament cu microace,
servicii de tratament pentru celulită, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de tratare a
celulitei, servicii de vopsire a genelor, servicii
de vopsire a sprâncenelor, servicii de vopsit de
șuvițe de păr, servicii de vopsit gene, servicii
de vopsit sprâncenele, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii oferite
de saloane de bronzat și de solarii, servicii
pentru extensii de gene, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii pentru vopsirea părului, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii personale de
epilare, servicii personale terapeutice referitoare
la topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de solar, spălarea părului cu șampon,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
al venelor varicoase, tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratament
cu laser pentru creșterea părului, tratament
pentru păr, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru ten.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02788

06/04/2021
BEST LABOR SOLUTION SRL,
STR. DOROBANTI 2, BL F15
APT 16, JUDEŢ BUZĂU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

Griller
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurare de hrană şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02962

14/04/2021
MUZEUL VRANCEI, STR.
REPUBLICII NR.8, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

Mausoleul Eroilor Mărăşeşti
(531)

Clasificare Viena:
07.05.25; 24.07.03; 24.13.02; 05.01.01;
05.01.08; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis, verde închis, gri, maro, roşu,
alb. galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Fabricarea personalizată a bunurilor la
comandă, servicii de imprimare cu imaginea şi
numele - Mausoleul Eroilor Mărășești.
41. Servicii de educaţie adresate persoanelor,
servicii
care
au
ca
scop
principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, prezentarea în scopuri culturale sau
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educaţionale a lucrărilor de artă vizuală sau de
literatură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02963

(210)
(151)
(732)

(540)

12/04/2021
Mihaiu Costinel, STR. LIBERTĂŢII
NR.62, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

M 2021 03189

19/04/2021
ROBERT ADAM, STR. ŞTEFAN
CEL MARE BL 3, AP 1, JUD.
BACĂU, SLANIC MOLDOVA,
605500, BACĂU, ROMANIA

Federatia de
Breaking si Hip Hop
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

EURO CLUB MIORITIC Dr.
ILIE LUPU in memoriam

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 03158

16/04/2021
SC MANAT MAGNUM SRL,
STR. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 52-54, VILA A5, ET. 1, CAM.
3, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

Faleza 23 August
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 03470

28/04/2021
DOKIA CAPITAL S.R.L., ALEEA
ALEXANDRU NR. 28, ET. 2, AP.
11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

28/04/2021
DOKIA CAPITAL S.R.L., ALEEA
ALEXANDRU NR. 28, ET. 2, AP. 11,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011824,
ROMANIA

FABRICAT ÎN JURILOVCA

PRODUS ÎN JURILOVCA
(511)

M 2021 03472

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gâtite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
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.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii deimprimare, 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 și băuturi,
cazare temporară.

(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, jeieuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiurişi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe bruteşi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şiseminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,
servicii deîmprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.
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, analizeindustriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare acalităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 03691

10/05/2021
ROOM 12 MANAGEMENT,
STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

11 pentru Romania
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului.
41. Organizarea şi susținerea conferințelor,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, servicii de reporteri
de știri, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
divertisment radio, producția de programe radio
şi de televiziune, furnizarea de informații cu
privire la activităţile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de tabere sportive, organizarea de competiții
(educaţie
sau divertisment), organizare şi
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente recreative.

M 2021 03699

10/05/2021
PETRA CRISTINA ENE, STR. 13
DECEMBRIE NR. 22, SC B AP
14, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500199, BRAȘOV, ROMANIA

Jurnal de design interior
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de comunicare prin bloguri online,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03708

11/05/2021
ION BUSUIOC, STRADA
MOLDOVIȚA NR. 11, BL. 3, ET. 1,
AP. 21, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MONOGRAFIA comunei
Dambovicioara
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comercializare online și offline cu
cărți.
41. Publicarea cărților, publicarea online a
cărților.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03720

11/05/2021
MITITELU GIGI ADRIAN, STR.
FRAŢII BUZEŞTI NR. 33, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03760

(740)

INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

12/05/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Secret Prezidenţial

JUSTICE FOR CRAIOVA
(531)

(511)

Clasificare Viena:
17.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperit capul.
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.
───────

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
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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
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
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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.
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, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
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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
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,
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 03807

(740)

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

13/05/2021
BERE SADU SRL, STR. SADULUI
NR. 401, JUDEȚUL SIBIU, COM.
SADU, SIBIU, ROMANIA

(540)

BERE THOMAS BINDER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. 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 nealcoolice cu aromă
de bere, 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
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 vânzare cu amănuntul în

domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.
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(210)
(151)
(732)

(740)

39. Ambalarea

M 2021 03903

17/05/2021
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Experiență multisenzorială
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, 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 alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
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, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.

și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, 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, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport, 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,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
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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, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, 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.
43. 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 cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,

furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, 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, servicii de 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
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.
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, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
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nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, 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
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03957

19/05/2021
JDC DISTRIBUTION SRL, STR.
FANTANILOR NR. 61, BL. B3, AP.
6, GREEN PARK, JUD. IAŞI, IAŞI,
700337, IAȘI, ROMANIA

CELE MAI BUNE
MAGAZINE ONLINE !
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.
───────

și

(210)
(151)
(732)

M 2021 04082

(740)

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAŞI, IAŞI,
700381, IAȘI, ROMANIA

21/05/2021
ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.
16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(540)

CÂRNAȚI FUET
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mezeluri, carne uscată, extracte din carne,
carne, cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi,
cârnați conservați, caltaboși (cârnați), cârnați
knackwurst, cârnați butifarra, cârnați în aluat,
carne pentru cârnați, cârnați polonezi kielbasa,
cârnați de pește, cârnați chorizo, cârnați uscați
la aer, cârnați din carne de pui, intestine din care
se prepară cârnați.
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 (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,
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

596

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, 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, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04134

24/05/2021
RECRUTARE DEMN SRL, STR.
NR.118, SAT ŞEUŞA, JUD.
ALBA, COMUNA CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

Ospitalierii
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o

bază de date computerizată, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
afișaj, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, 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 utilizare pe internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, compilare de statistici
privind publicitatea, căutare de sponsorizare,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, cronică publicitară, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, editare și actualizare de texte
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, marketing afiliat, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, promovare de evenimente
speciale, promovare de competiții și evenimente
sportive, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovarea afacerii (publicitate), publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
publicitate, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate online,
abonament la un pachet media de informații,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, 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, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
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urilor online, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, prelucrare electronică a
comenzilor, realizarea abonamentelor la servicii
telematice, telefonice și informatice (internet),
recrutare de personal, servicii de recrutare,
servicii de consultanță în recrutare, plasare
și recrutare de personal, publicitate pentru
recrutare de personal, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, consultanță
în materie de recrutare a angajaților.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele dec\t cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizarea
spectacolelor, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, publicare
de ghiduri, hărți de călătorie, registre cu
orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire.
───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04169

25/05/2021
AXIAL LOGISTICS SRL, DRUMUL
INTRE TARLALE 41C, BIROUL NR.
26, ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

e-deseu.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea societăților
comerciale (pentru terți), administrarea și
managementul
întreprinderilor
comerciale,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență în afaceri, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în materie de management,
asistență în conducerea afacerilor, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de

asistență în afaceri, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, furnizarea de
informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte pentru terțiprivind
achiziția și vânzarea de produse, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
administrării afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de administrare de
stocuri, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de funcții administrative, servicii
de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, achiziții de
contracte pentru terți de furnizare de energie,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, 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,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, 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, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
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prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
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, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agențiilor
de export, servicii ale agențiilor de import,
servicii de achiziții, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, administrare în materie
de activități de marketing, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
crearea materialului publicitar, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea de
informații de marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing destinat
unui anumit scop, împărțirea de eșantioane
de produse, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare și plasare de
reclame, organizarea de publicitate, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
pregătirea și distribuirea reclamelor, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
publicare de materiale publicitare, publicitate,
servicii de lansare de produse, servicii de
marketing, servicii de merchandising, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de promovare, servicii de publicitate, servicii de

târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii promoționale comerciale.
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare
teritorială
pentru
construcții,
amplasare de cabluri, amplasare de oleoducte,
amenajarea spațiilor comerciale, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate,
amplasarea conductelor, aplicare de substraturi
(izolare), aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite (izolare), aplicarea
de straturi de protecție de suprafață (izolare),
armături din mortar pentru fundații, asamblare
de case prefabricate, construcția de clădiri,
construcția de instalații de stocare de petrol și
gaze, construcția de platforme de exploatare,
construcția de rețele de transport subterane,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcția de structuri pentru depozitarea
gazului natural, construcția de structuri pentru
depozitarea petrolului brut, construcția de țevi
de exploatare, construcția standurilor de expoziții
și magazine, construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de conducte, construcție de galerii,
construcție de instalații publice, construcție de
instalații solare utilitare, construcție de lucrări
publice, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de proprietăți industriale,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construcție de structuri pentru transportul
gazelor naturale, construcție de tuneluri,
construcție de ziduri, construcții, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
instalații de stocare subterană, construcții de
instalații de energie geotermală, construcții de
puțuri subterane, construcții pe uscat (onshore),
construire de instalații de alimentare cu apă,
construire de structuri subterane, consultații
pentru construcții, demolare de construcții civile,
demolare de structuri, demontare de structuri,
dezmembrare de utilaje industriale, dragarea
solului, excavare, furnizarea de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de conducte,
instalare și reparare de conducte, lucrări de
construcție de structuri din oțel, lucrări de
construcții subterane legate de cablare, lucrări
de construcții subterane legate de canale de
scurgere, lucrări de instalații sanitare, montarea
și îngroparea cablurilor, montarea izolației
termice la clădiri, reparare de evacuatoare
de gunoi, rezidire și reconstruire a furnalelor,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri,
servicii de construcții, servicii de dezmembrare,
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servicii de inginerie civilă subterană, servicii
de instalații electrice, supraveghere a lucrărilor
de construcții, dezinfecție, forare, ameliorarea
solului, curățare de rezervoare, curățare de
rezervoare de depozitare, curățare de zone
urbane, curățarea abrazivă a suprafețelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, închiriere și întreținere
de platforme de lucru, instalare de aparate
pentru economisirea energiei, instalare de
cazane, instalare de cuptoare industriale,
instalare de dispozitive pentru dedurizarea
apei, instalare de echipamente industriale
sub presiune, instalare de generatoare de
electricitate, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locativ, instalare de utilaje, instalare de utilaje
industriale, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate
electrice, instalarea aparatelor sanitare, instalații
de mașinării electrice și de generatoare,
instalații de sisteme hidroenergetice, întreținere
de aparate pentru purificarea apei, întreținere
de echipamente pentru controlul poluării apei,
întreținere de utilaje industriale, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere și
reparații de instalații de stocare, întreținere
și reparații de rezervoare de depozitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
montare (instalare) de sisteme de depozitare,
reparare de mașini industriale pentru tratarea
deșeurilor, reparare de mașini pentru tratarea
deșeurilor organice, reparații sau întreținere de
rezervoare de depozitare, revizii generale de
utilaje, ridicarea deșeurilor (curățare), servicii
de consiliere cu privire la repararea sistemelor
de controlare a mediului, servicii de consiliere
cu privire la montarea accesoriilor, servicii de
curățare industrială, servicii de curățenie, servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, servicii
de evacuare (curățenie), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii de
instalare pentru utilaje, închiriere de aparate de
curățat, închiriere de echipamente de curățat,
închiriere de echipamente de ridicat, închiriere
de echipamente de șantier, închiriere de unelte
de construcție.
39. Ambalarea,
antrepozitare
vamală,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de aparate
electrice, depozitare de aparate casnice,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare
de containere și de mărfuri, depozitare de
deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,

depozitare de deșeuri radioactive, depozitare
de elemente componente, depozitare de
energie și combustibili, depozitare de produse,
depozitare de vehicule, depozitare temporară
de livrări, depozitare și livrare de bunuri,
depozitarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor
contaminate, depozitarea mărfurilor, furnizare
de informații despre servicii de depozitare
temporară, furnizare de informații despre
servicii de înmagazinare, furnizare de locatii
pentru autodepozitare pentru terti, încărcarea
și descărcarea de vehicule, furnizarea de
servicii de depozitare la bord, informații în
domeniul depozitării, înmagazinare, închiriere
de spații pentru depozitare, prestare de
servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, servicii de ambalare, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de depozitare securizată (transport),
stocare, umplerea mașinilor și a containerelor,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
și depozitare, colectare de deșeuri lichide,
colectarea de deșeuri prin intermediul rețelei
publice de canalizare, distribuire de energie
reciclabila, transport de deșeuri, transportarea
deșeurilor către groapa de deșeuri, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de mașini de
ambalat, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, închirieri de mașini și
aparate de încărcare și descărcare, descărcare
(transport) de deșeuri, logistică de transport,
organizarea serviciilor de transport, salvare,
recuperare și remorcare (transport), transport și
livrare de bunuri.
40. Controlul poluării apei, epurarea apei,
regenerarea aerului, generare de electricitate,
asamblare de produse pentru terți, asamblare
de materiale la comandă pentru terți,
asamblare la comandă de componente
electronice pentru asistenți digitali personali
(pda-uri), fabricare la comandă de componente,
dispozitive și circuite de semiconductoare,
generare de electricitate din energia eoliană,
imprimare 3d, casare de vehicule, debitarea
materialelor, decapare, decontaminarea solului,
decontaminarea
materialelor
periculoase,
demagnetizare, eliminarea anumitor substanțe
chimice specifice din fluidele de prelucrare
chimică, extrudarea de aliaje metalice,
extrudarea materialelor din plastic, frezare,
furnizare de informații privind tratarea
materialelor, lipirea metalelor, polimerizare,
polizare, prelucrare de metale, prelucrare
de piese pentru alte persoane (servicii de
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prelucrare mecanică), prelucrarea catalizatorilor
de ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea materialelor plastice, presarea
metalelor, rabotare, reciclarea și tratamentul
gunoiului, recuperarea metalelor prețioase,
servicii de distrugere a unităților de disc,
servicii de tratare a solului, a deșeului sau a
apei (servicii de refacere a mediului), tăiere
de metale, tratament electrochimic, tratarea
metalelor, tratarea și reciclarea ambalajelor,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
de zdrobit deșeuri, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
prelucrarea chimică, închiriere de echipamente
pentru mașini folosite la asamblare, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere de mașini pentru
compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, închiriere de mașini
și aparate pentru compactarea deșeurilor,
închiriere de mașini și aparate pentru zdrobirea
deșeurilor, închirieri de echipamente pentru
epurarea apei.

(531)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 04276

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
05.03.14; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

M 2021 04229

27/05/2021
JOY-FULL COFFEE SRL, STR.
CAMINULUI NR. 21, JUDEŢ
CONSTANŢA, OVIDIU, 905900,
CONSTANȚA, ROMANIA

31/05/2021
VIOREL GAFITA, STR.
NUFARULUI NR. 24, BL 4A, AP.
3, JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CLINICA DE AVOCATI
(511)

BUBBLE TEA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
îngrijire medicală, servicii oferite de sanatorii,
saloane de frumusețe, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
îngrijire mentală, servicii farmaceutice, servicii
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medicale, servicii prestate de opticieni, servicii
oferite de stomatologie.
45. Consiliere juridică, consultanță în materie
de litigii, consiliere în domeniul proprietății
intelectuale, servicii de arbitraj, servicii de
consiliere cu privire la drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de consultanță juridică,
servicii de consiliere juridică, servicii de
contencios, servicii de expertiză judiciară,
servicii de informații juridice, servicii de
înregistrare legală, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de mediere, servicii de
reprezentare juridică, servicii de supraveghere
juridică, servicii juridice, servicii juridice pentru
înființarea și înregistrarea firmelor, servicii
juridice în legătură cu negocierea de contracte
pentru alte persoane, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice privind
exploatarea drepturilor de difuzare, servicii
juridice pro bono, servicii juridice referitoare la
creantele de asigurari sociale, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra materialelor tipărite, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra filmelor, servicii juridice și de cercetare
judiciară în domeniul proprietății intelectuale,
servicii politice și anume: servicii de reprezentare
juridică, cercetări juridice, organizare de reuniuni
politice cu scop social, de protecție, de mediere,
cluburi de întâlniri, servicii prestate de avocați
consultanți.

42. Servicii
de
control
al
calității
și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 05049

02/07/2021
TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A., SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319G, SEMA
PARK CLADIREA ATRIUM HOUSE,
ET. 1-2, SECTOR 6, BUCURESTI,
060044, ROMANIA

BusinessLiber

06/07/2021
COMEXIM R SRL, BARBATENI NR.
163A, JUDEȚUL HUNEDOARA,
LUPENI, 335600, HUNEDOARA,
ROMANIA

Ținutul Momârlanilor
URMAȘII GETO-DACILOR
DIN VALEA JIULUI

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05134

(531)

Clasificare Viena:
04.03.03; 03.01.08; 26.03.04; 26.11.13;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 05208

16/07/2021
ADDOR EVENTS SRL, SOS.
BERCENI 96, BL B, ET 2, AP 07,
SECTOR 4, BUCURESTI, 7000,
ROMANIA

(540)

(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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(540)

15/07/2021
SC AUTO SCHUNN SRL, CALEA
RADNEI, NR. 247, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

Noi cumparam masina ta

BARBEQ FESTIVAL

(210)
(151)
(732)

M 2021 05356

M 2021 05238

M 2021 05707

01/08/2021
SORINA IULIANA MOLDOVEANU,
STRADA ION MAIORESCU NR. 47,
ETAJ 2, APARTAMENT 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021244, ROMANIA

Invitatii Electronice

09/07/2021
CEZAR COSTIN OPREA, DRM.
MALU MIERII NR. 85, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Invitații (papetărie), invitații la petreceri
(papetărie).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05993

(740)

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

MOBILE MED
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale.

16/08/2021
MEDIA TASK CONSULT, STR.
CULTUL PATRIEI 18, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

emobilitate
(511)

───────
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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
mobilitatii electrice, reviste (publicații periodice),
cataloage tipărite, ziare tipărite, carti tipărite,
broșuri tipărite, toate produsele mentionate
anterior in legatura 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, 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. 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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06057

19/08/2021
LICEUL TEORETIC SFINȚII TREI
IERARHI, STR. VIRGILIU NR.
40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LICEUL TEORETIC
SFINȚII TREI IERARHI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.03
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Administrare (organizare) de competiții,
administrare (organizare) de concursuri,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,
organizare de cicluri de conferințe, organizare de
competiții educative, organizare de conferințe,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de convenții cu scopuri educative,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii educative,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de seminarii și congrese, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
și coordonare de competiții, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de prelegeri,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizarea de
competiții, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizarea de concursuri cu întrebări
și răspunsuri, organizarea de conferințe
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educaționale anuale, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de seminarii, planificare de prelegeri
în scopuri educaționale, planificare de seminare
în scopuri educaționale, academii (educație),
administrarea serviciilor educaționale, ateliere
de formare, ateliere organizate în scopuri
educative, cercetare în domeniul educației,
consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, consultanță
profesională referitoare la educație, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ primar, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, educație,
educație religioasă, educație vocațională pentru
tineri, elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborare de manuale educative,
elaborare de materiale educative, furnizare de
centre de pregătire, furnizare de centre de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
educaționale, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații în
materie de educație, furnizarea educației,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
servicii specifice instituțiilor de învățământ,
furnizarea de instruire online, servicii de
învățământ liceal (educaţie), organizare de
activități didactice, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de pregătire
în institute de învățământ, organizare de
evenimente educative, organizare de examene
pedagogice, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții în scop
de instruire, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de sesiuni de
formare, organizare și coordonare de cursuri,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizarea de programe
didactice, predare în licee (educaţie),
organizarea de seminarii educative, organizarea
de seminare, realizare și coordonare de cursuri
de formare, servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță privind
subiecte academice, servicii de examinare
academică, servicii de evaluare didactică,
servicii de educație și pregătire profesională,
teste educative (instruire), susținere de prelegeri
pe teme educaționale, stabilirea de standarde
educaționale, servicii școlare, stabilirea de

standarde de pregătire profesională, servicii de
învățământ liceal, servicii educative în materie de
dezvoltare religioasă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06089

19/08/2021
CIPRIAN EMIN MATEIAN, STR.
EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
21, JUD. ARAD, ARAD, 310040,
ARAD, ROMANIA

CEITREI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea de instruire
online, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de publicare on-line, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, altele
decât textele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06172

24/08/2021
PUBLIVOL CREATIV SA,
PIATA PRESEI LIBERE NR 1,
CASA PRESEI, BLOC A3, CAM
29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

AFTERSCHOOL ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ
(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.
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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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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2020 05413 03/08/2020 TOP NOTCH BUSINESS SRL
M 2020 09034 14/12/2020 ANDREI PRICOP
PAUL POPA
ION GHEDEA
POPA PETRU
M 2021 00441 21/01/2021 PLANET SAFE SRL
16/02/2021 FUCHS CONDIMENTE RO
M 2021 01147
SRL
19/02/2021 IGNI GLOBAL PROTECTION
M 2021 01334
SRL
04/03/2021 CRISTIAN SĂLĂJAN
M 2021 01715
04/03/2021 CRISTIAN SĂLĂJAN
M 2021 01716
M 2021 01903 10/03/2021 GHITU IONUT - MARIUS
M 2021 01989 12/03/2021 FUNDATIA DEZVOLTAREA
POPOARELOR FILIALA
CLUJ
02/04/2021 SOCIETATEA NAȚIONALĂ A
M 2021 02693
APELOR MINERALE SA
05/04/2021 CASA BRANCOVEANU
M 2021 02759
S.R.L.
06/04/2021 BEST LABOR SOLUTION
M 2021 02788
SRL
M 2021 02962 14/04/2021 MUZEUL VRANCEI
12/04/2021 Mihaiu Costinel
M 2021 02963
M 2021 03158 16/04/2021 SC MANAT MAGNUM SRL
19/04/2021 ROBERT ADAM
M 2021 03189
M 2021 03470 28/04/2021 DOKIA CAPITAL S.R.L.
M 2021 03472 28/04/2021 DOKIA CAPITAL S.R.L.
M 2021 03691 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT
M 2021 03699 10/05/2021 PETRA CRISTINA ENE
11/05/2021 ION BUSUIOC
M 2021 03708
M 2021 03720 11/05/2021 MITITELU GIGI ADRIAN
12/05/2021 CLEVER BUSINESS
M 2021 03760
TRANSILVANIA SRL
M 2021 03807 13/05/2021 BERE SADU SRL
M 2021 03903 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL
19/05/2021 JDC DISTRIBUTION SRL
M 2021 03957
M 2021 04082 21/05/2021 ELIT SRL
M 2021 04134 24/05/2021 RECRUTARE DEMN SRL
609

Denumire marcă
(540)
UŞA PLATINUM
2Antisociali

pag.
577
577

now safe
Indiile Orientale

578
578

IGNI FIRE PROTECTION

579

Buteliegaz-butelia ta , la un
click distanta
Buteliedomiciliu- Noi îți
aducem butelia acasă
PARC AVENTURA RÂNCA
Dosarul Digital

579

TÂRGUL NAŢIONAL AL
APELOR MINERALE
CASA BRANCOVEANU

581

Griller

584

Mausoleul Eroilor Mărăşeşti
Federatia de Breaking si Hip
Hop
Faleza 23 August
EURO CLUB MIORITIC Dr.
ILIE LUPU in memoriam
PRODUS ÎN JURILOVCA
FABRICAT ÎN JURILOVCA
11 pentru Romania
Jurnal de design interior
MONOGRAFIA comunei
Dambovicioara
JUSTICE FOR CRAIOVA
Secret Prezidenţial

584
585

BERE THOMAS BINDER
Experiență multisenzorială
CELE MAI BUNE MAGAZINE
ONLINE !
CÂRNAȚI FUET
Ospitalierii

593
594
596

579
580
580

581

585
585
586
586
587
587
587
588
588

596
597
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Nr. crt.
29
30
31
32

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 04169 25/05/2021
M 2021 04229 27/05/2021
M 2021 04276 31/05/2021
M 2021 05049 02/07/2021

33

M 2021 05134

06/07/2021

34
35
36

M 2021 05208
M 2021 05238
M 2021 05356

37
38

M 2021 05707
M 2021 05993

16/07/2021
09/07/2021
15/07/2021
01/08/2021

39
40

M 2021 06057
M 2021 06089

41

M 2021 06172

16/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
24/08/2021

Titular
(732)
AXIAL LOGISTICS SRL
JOY-FULL COFFEE SRL
VIOREL GAFITA
TELEKOM ROMANIA
MOBILE COMMUNICATIONS
S.A.
COMEXIM R SRL

ADDOR EVENTS SRL
CEZAR COSTIN OPREA
SC AUTO SCHUNN SRL
SORINA IULIANA
MOLDOVEANU
MEDIA TASK CONSULT
LICEUL TEORETIC SFINȚII
TREI IERARHI
CIPRIAN EMIN MATEIAN
PUBLIVOL CREATIV SA

610

Denumire marcă
(540)
e-deseu.ro
BUBBLE TEA
CLINICA DE AVOCATI
BusinessLiber

pag.
598
601
601
602

Ținutul Momârlanilor
URMAȘII GETO-DACILOR
DIN VALEA JIULUI
BARBEQ FESTIVAL
MOBILE MED
Noi cumparam masina ta
Invitatii Electronice

602

emobilitate
LICEUL TEORETIC SFINȚII
TREI IERARHI
CEITREI
AFTERSCHOOL - ÎNVĂȚĂM
ÎMPREUNĂ

603
604

603
603
603
603

605
605

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 2011 06981
(111)181280
05/10/2011
CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTIARCUB, STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020932,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181132
01/03/2012
SC ROKA FLEX SRL, STR.
VLADISLAV VOIEVOD NR.
20-22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2012 01321

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, OP
77 - CP 216, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

ZILELE BUCUREŞTIULUI

ROKA FLEX

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, 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, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
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 (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.09;
29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.

───────
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───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2012 04126

(111)181151

22/06/2012
SC A STIL SRL, STR. SERGENT
MATEI DUMITRU NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020321, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 20.01.03; 27.05.02;
27.05.09
(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.
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.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

A STIL MUNCI ARTISTICE

M 2013 08305

(740)

SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010352

(531)

Clasificare Viena: 01.03.07; 02.01.23;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de arhitectură, design interior,
packaging
design,
grafică,
grafică
computerizată.

(111)181075

(210)
(151)
(732)

───────

18/11/2013
FUNDATIA INTERNATIONAL
BRITISH SCHOOL OF
BUCHAREST, STR. AGRICULTORI
NR. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021491, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2012 04202

(111)180895

27/06/2012
SC LIBRARIILE HAMANGIU SRL,
STR. ALEEA CĂLINEŞTI NR. 8, BL.
11, SC. 4, ET. 1, AP. 50, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040973, ROMANIA

EDUCATIO SINE FINIBUS
(531)

Librăriile Hamangiu

(591)
614

Clasificare Viena: 09.01.10; 03.07.17;
03.01.01; 03.01.22; 03.01.23
Culori revendicate:roşu, verde, galben
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

(111)180770
09/09/2014
ANDREI SANDRU, STR.
EPUREŞTI, NR. 30, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 06175

(740)

SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2014 04678

(111)180777

07/07/2014
KARA HASAN, INKILAP DISTRICT,
STR. KUCUKSU, ISTANBUL
PLAZA, NR. 107/12, UMRANIYE,
ISTANBUL, TURCIA

S.C.P.I Milcev Burbea, STR. ŞTIRBEI
VODĂ NR. 170, BL.10G, SC.1, ET.5,
AP.18, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SAFARI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gumă de mestecat.

FLORARIA FLORENS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Organizari de evenimente, petreceri,
educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 05059

(111)180947

22/07/2014
MIHALAS STELIAN, STR. MORII
NR. 771, JUDEŢUL TIMIŞ, COM.
GIARMATA, 307210, ROMANIA

mişcarea alternativă
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────
615
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2014 06255

(111)180682

12/09/2014
EXCLUSIVE BUSINESS TEAM
SRL, STR. FINLANDA, NR. 19, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BRAD ION, STR. CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 300, BL.
S20, SC. 1, ET. 6, AP. 24, SC. 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

(540)

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi

sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

e-istet.ro Testare.
Promovare. Excelenţă.
(531)

Clasificare Viena: 01.01.03; 09.07.01;
09.07.25; 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente de uz stiintific, 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, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale ne incluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artiţi, pensule, maşini de scris şi articole de

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2014 06256

(111)180684

12/09/2014
EXCLUSIVE BUSINESS TEAM
SRL, STR. FINLANDA, NR. 19, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BRAD ION, STR. CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 300, BL.
S20, SC. 1, ET. 6, AP. 24, SC. 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase), caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

ECONOMANIA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente de uz stiintific, 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, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale ne incluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artiţi, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparate'or),

(111)180715

(210)
(151)
(732)

M 2014 06346

(740)

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16/09/2014
SC ERTEC IDEAL GRUP SRL,
ŞOS. AFUMAŢI NR. 86, COMPLEX
COMERCIAL SMART EXPO
CONSTRUCT, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.12;
27.05.08; 25.01.13; 05.05.21; 05.05.20
(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu, negru,
roz
(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). (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181064
25/09/2014
DRAGAN VALENTIN, STR. CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 218, BL.
V47, SC. 1, AP. 24, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
MATEI VASILE-GABRIEL,
STR. ALEEA PICTOR DIMITRIE
HÎRLESCU BL. 7, SC. C, AP. 2,
JUDEŢUL SUCEAVA, FĂLTICENI,
ROMANIA
M 2014 06554

VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

───────

twist media We are CASTING!
(531)

Clasificare Viena: 26.04.08; 26.04.16;
26.04.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (solicitam protecţie
pentru toate serviciile din aceasta clasa)
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (solicitam protecţie pentru
toate serviciile din aceasta clasa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 06607

(111)181145

26/09/2014
SEDPRESS CEAHLĂUL SRL,
ALEEA TIPARULUI NR. 14,
JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

───────

ZIARUL CEAHLĂUL
(511)

crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet, gestionarea bazelor de date,
gestionarea de programe şi crearea de soft.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri (ziare, reviste, cărţi, buletine
informative, albume, broşuri, pliante, materiale
publicitare, calendare, cărţi postale), hârtie,
carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerlor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, în special prin internet,
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi oricare
alte date, difuzarea de programe radio tv
(programe şi generice radio tv), consultanţă
în domeniul mass-media, comunicaţii prin
terminale de calculator, servicii de forumuri
de discuţii pe internet, mesaje electronice,
comunicaţii prin calculatoare, servicii de agenţii
de ştiri, transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39. Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport, ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor, organizarea de călătorii şi excursii.
41. Publicare şi publicare on-line, furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic,
buletine informative pe suport electronic,
producţie de programe radio şi tv, servicii de
informare, servicii de traducere, servicii de
editare de cărţi, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, jocuri şi
concursuri, organizare de evenimente, activităţi
de întreţinere corporală, servicii de divertisment,
servicii de divertisment furnizate prin intermediul
internetului, servicii de agrement, servicii
de jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate prin
intermediul internetului.
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,

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180788
01/10/2014
SC FOOD LAND GALACTIC SRL,
STR. CÂMPULUI NR. 1, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA SPRIE,
435100, ROMANIA
M 2014 06716

CREMELA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2014 06774

(111)181043

08/10/2014
COFETARIA BLISS SRL, STR.
VICTORIEI NR. 92, JUD. GORJ,
TÂRGU JIU, ROMANIA

Bliss cofetarie
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(531)

Clasificare Viena: 05.05.01; 26.01.18;
26.01.22; 27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:magenta, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 07180

(111)180888
21/10/2014
ING BANK N.V AMSTERDAM
- SUCURSALA BUCURESTI,
BDUL. IANCU DE HUNEDOARA
NR. 48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2014 07202

(111)181056

20/10/2014
TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS SA, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 319G,
SEMA PARK, CLĂDIREA ATRIUM
HOUSE, ET. 1-2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060044, ROMANIA

BRAINFOOD PENTRU
OAMENI MARI
(531)

TE IMPLICI.RO
(531)

Clasificare Viena: 02.05.23; 02.07.23;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Clasificare Viena: 05.09.24; 08.01.01;
27.03.11; 08.01.16; 29.01.15; 02.09.25;
04.05.05; 05.07.12; 05.07.17; 05.07.18;
05.07.24; 05.09.01; 05.09.17
(591) Culori revendicate:roşu, verde, roz,
maro, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 07203
(111)180889
21/10/2014
ING BANK N.V AMSTERDAM
- SUCURSALA BUCURESTI,
BDUL. IANCU DE HUNEDOARA
NR. 48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181157
29/10/2014
SC RESETAR M SRL, STR.
CAREIULUI NR. 160, JUDEŢUL
SATU-MARE, SATU MARE,
ROMANIA
M 2014 07377

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

BRAINFOOD PENTRU
OAMENI MARI
(531)

Clasificare Viena: 05.07.12; 05.07.17;
05.07.21; 27.03.11; 27.05.02; 27.05.07;
29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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.

RESETAR
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.07;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, articole din lemn, cuprinse în
această clasă.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2014 07543

(111)181025

05/11/2014
SC CATERING COMPLET SRL,
B-DUL AUREL VLAICU NR. 29, BL.
B6, SC. C, ET. 2, AP. 48, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

30. Bomboane sticloase.
───────

(210)
(151)
(732)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

(540)

(111)181135
17/11/2014
HUIDUC IULIA IOANA, STR.
NICOLAE TITULESCU NR. 64, BL.
24, SC. B, ET. 5, AP. 65, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011144, ROMANIA

M 2014 07821

Florian Colceag

(540)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

CATERING COMPLET
CHARTIER THE COMPLETE
CATERING FAMILY
RESTAURANT SERVICES

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.15;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

M 2014 07649

(111)181161

18/11/2014
FENECHIU MARILENA LILIANA,
STR. CIURCHI NR. 82, BL. D6, SC.
A, ET. 2, AP. 10, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

(111)181078

10/11/2014
SC ROMDIL PROD SRL,
STR. EUROPA NR. 25, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430422, ROMANIA

CANDY STRESS
(511)

M 2014 07852

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

MONTIAGO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
622

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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.
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(111)181076
26/11/2014
ASOCIATIA JAZZ.RO, STR.
LAINICI NR. 50 B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 08034

(740)

SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010352

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2014 07930

(111)181226

21/11/2014
PUSCASU GH. CEZAR
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR.
291, BL. 68, SC. 3, ET. 2, AP.
77, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

Jazz in church
(531)
(511)

Clasificare Viena: 22.01.15; 27.05.01
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.
───────

(540)

REMINAX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.
───────
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(111)181077
26/11/2014
ASOCIATIA JAZZ.RO, STR.
LAINICI NR. 50 B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 08035

(740)

SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010352

(111)181200
27/11/2014
TEATRUL REGINA MARIA, PIAŢA
REGELE FERDINAND I NR. 6,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 08067

(740)

SC KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. ARH. ION BERINDEI NR. 3, BL.
OD 21A, SC. B, AP. 51, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)
(540)

jazz in church FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena: 22.01.15; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, mov
(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.
───────

TEATRUL REGINA
MARIA ORADEA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.01.05;
07.11.20; 07.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, inclusiv organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru, publicarea
de scenarii de teatru, planificarea de piese de
teatru şi de spectacole muzicale, regizare de
piese şi spectacole de teatru, servicii de agenţii
de rezervare de bilete la teatru, organizarea de
festivaluri, simpozioane şi expoziţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 08276
(111)181198
09/12/2014
SC WESTFIELD DEVELOPMENT
SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 23, AP. 1,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310010,
ROMANIA

(111)181199
10/12/2014
SC ADEVARUL HOLDING SRL,
STR. FABRICA DE GLUCOZĂ
NR. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 08297

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

(540)

WESTFIELD Bun venit acasă!
(531)

Clasificare Viena: 05.01.01; 27.05.08;
29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Ştiinţă şi Tehnologie
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02
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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 02950
(111)180884
29/04/2015
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180885
29/04/2015
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2015 02951

YOU

YOU
(531)
(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 26.01.16;
27.05.10; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport, necuprinse în alte clase, deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Clasificare Viena: 01.15.21; 26.01.16;
27.05.10; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport, necuprinse în alte clase, deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 02979
(111)180756
30/04/2015
VĂDUVA ANNEMARIE, STR.
ARIEI NR. 46 D, JUDEŢUL ILFOV,
MOGOŞOAIA, ROMANIA
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

(540)

TOP SALOANE

M 2015 03524

(740)

SC NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1, ET.2, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021401,
ROMANIA

(511)

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

(111)180755
07/05/2015
ANNEMARIE VADUVA , STR.
ARIEI NR. 46D, JUDEŢUL ILFOV,
MOGOŞOAIA, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2015 03144

(740)

LUPȘA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL
1, BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TOP saloane BY TOP
SALOANE PORTAL WEB
(531)
(511)

Clasificare Viena: 01.01.05; 03.13.01;
26.04.15; 26.04.22; 27.03.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(111)180741

(210)
(151)
(732)

25/05/2015
PEREŢIANU ANA-MARIA, BDUL.
FERDINAND I NR. 97, BL. P17,
SC. A, ET. 8, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

cakeoholic
(531)
(511)

Clasificare Viena: 11.01.02; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare, extinctoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

627

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

administraţie comercială, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180881
02/06/2015
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2015 03757

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 03756

(111)180883

02/06/2015
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Facturare Express
(531)

Clasificare Viena: 01.15.03; 20.05.13;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────

Digital Manager
(531)

Clasificare Viena: 26.04.03; 26.07.25;
27.05.02; 29.01.12
(591) 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 2015 03758
(111)180882
02/06/2015
SC VODAFONE ROMANIA SA,
PIAŢA CHARLES DE GAULLE
NR.15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)180846
04/06/2015
MEDIA MED PUBLICIS SRL,
CALEA GRIVIŢEI NR. 148, AP.
7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2015 03804

(740)

CABINET DOINA ŢULUCA,
B-DUL LACUL TEI NR. 56,
BL.19,SC.B, AP.52, SECTOR 2,
O.P. 30,BUCUREŞTI, 020392

(540)

Smart Archive
(531)

Clasificare Viena: 14.05.23; 24.15.11;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────

M MASTER CLASS
(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 09.07.25;
19.03.01; 19.13.25; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 03876
(111)180826
09/06/2015
TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA, STR. GEN. EREMIA
GRIGORESCU NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

FESTIVALUL INTERNATIONAL
AL TEATRULUI
CONTEMPORAN DE
ANIMATIE ImPuls Anima
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180827
09/06/2015
TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA, STR. GEN. EREMIA
GRIGORESCU NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2015 03877

TEATRUL DE PE TEATRU
(511)

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 de
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

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 de
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 03971

(111)180651

12/06/2015
PFA POPA OCTAVIAN AURELIAN,
STR. AUREL VLAICU, NR. 44, BL.
V16, SC. 2, ET. 8, AP. 68, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, ROMANIA

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

(540)

ONLY ONE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Magneţi decorativi, publicaţii electronice
descărcabile,
suporturi
magnetice
de
înregistrare, discuri acustice.
16. Hârtie, carton şi articole din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
fotografii, fotografii imprimate, papetărie,
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), publicaţii şi anume
reviste (lucrări scrise), publicaţii imprimate,
orare imprimate, produse de imprimerie,
reviste, ziare, cataloage, publicaţii periodice,
cărţi, cărţi pentru copii, cărţi documentare,
buletine informative, broşuri, pungi de hârtie,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plicuri
(papetărie), gravuri, gravuri fotografice, litografe,
fanioane, fluturaşi publicitari, forme imprimate,
folii pentru documente, mape pentru documente,
portofolii, hârtie cu antet, coperte, cărţi de
vizită, semne de cărţi, afise, postere, imagini
murale, ornamente de hârtie, pixuri, creioane,
creioane pastel, cărţi postale, felicitări, jurnale,
carnete de notiţe, manuale, calendare, publicaţii
promoţionale, etichete, altele decât din material
textil.
24. Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase, cuverturi de pat şi feţe de masă, lenjerii,
huse pentru pat, bannere, suporturi de pahare
[garnituri pentru masă], materiale textile pentru
baie, servetele de masă din material textil,
materiale din plastic [inlocuitoare de ţesături],
saci de dormit [captuşeală], feţe de masă, nu
din hârtie, prosoape din material textil, paturi de
călătorie [pături], batiste din material textil.
28. Jocuri, jucării, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, pistoale cu aer [jucării], baloane,
mingi pentru jocuri, clopoţei pentru pomul de

Crăciun, cuburi [jocuri], cuburi [jucării], jocuri de
construcţie, suporturi de lumânări pentru crăciun,
cărţi de joc, ornamente pentru pomul de Crăciun,
confetii, truse de magie, discuri pentru jocuri,
discuri zburtoare [jucării], jocuri, puzzle, zmeie,
pălării din hârtie pentru petreceri, jucării de
plus, maşini de jucărie la scară, scutere [jucării],
fluturaşi (de badminton), ursuleţi de plus.
38. Telecomunicaţii, furnizare de comunicaţii
prin radio, servicii de informare prin radio,
transmisie de informaţii prin radio, difuzare de
programe prin radio, servicii de radiodifuziune
prin internet, transmisia asistata de computer
a mesajelor şi imaginilor, poştă electronică,
transmisia mesajelor şi imaginilor asistată de
calculator, transmiterea newsletter-elor.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, livrari de bunuri şi produse, servicii
de ambalare, ambalarea bunurilor, depozitare,
depozitarea de produse, depozitarea bunurilor.
40. Prelucrarea materialelor, servicii de tipărire,
imprimare fotografică, tipărire de cărţi, servicii
de tipărire de articole de papetărie, servicii
de tipărire digitală la cerere de cărţi şi
alte documente, asamblarea personalizata a
materialelor pentru alţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, servicii
de editare, servicii de editare computerizată,
publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea şi editarea cărţilor, editare de
publicaţii, fotografie, furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile, publicarea cărtilor şi
jurnalelor electronice online, scrierea textelor,
altele decât textele publicitare, compunerea
textelor, altele decât textele publicitare,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, editari de casete video, editare sau
înregistrare de sunete şi imagini, producţia de
casete video, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare, divertisment radiofonic, emisiuni
de radio [programare], producţia de emisiuni
radiofonice, montaj de programe radiofonice,
prezentare de programe radio, realizare de
programe de divertisment radiofonic.
42. Proiectare,
creare,
personalizare,
implementare şi administrare de pagini web,
servicii de design.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04042
(111)180859
16/06/2015
MEDICAL REPRESENTATIVES
SRL, STR. MAGNOLIEI NR. 36,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180870
27/07/2015
SC AGROSERV MĂRIUŢA SRL,
STR. PRIMĂRIEI NR. 42, FERMA
ZOOTEHNICĂ DRAGOEŞTI,
JUDEŢUL IALOMIŢA, DRAGOEŞTI,
ROMANIA
M 2015 04985

MEDCARE
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.10;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebelusi, plasturi şi materiale pentru
pansamente, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

(531)

Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.24;
29.01.07
(591) Culori revendicate:maro
(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.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 04862

───────
(111)180789

22/07/2015
FLOREA NELU FLORIN, STR.
BUGARIU NR. 40, JUDEŢUL
ARAD, LIPOVA, 315400, ARAD,
ROMANIA

VICODORII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181189
10/11/2015
SC GULLIVER'S
COMMUNICATION SRL, STR.
MARTHA BIBESCU NR. 146A,
JUDEŢUL ILFOV, MOGOŞOAIA,
ROMANIA

M 2015 07415

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180825
12/01/2016
SC OFFICE FRUIT SRL, STR.
VISCOLULUI NR. 87A, CAM. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2016 00126

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI,
ROMANIA

(540)

FRUTERIA

BestTourism.ro
(531)

Clasificare Viena: 03.02.01; 03.02.24;
27.05.24
(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de hârtie şi carton imprimate.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.07.13;
05.07.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, albastru, verde, maro
(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.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
animale vii, fructe şi legume proaspete, plante
şi flori naturale, alimente pentru animale, malţ,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 00264
(111)181086
21/01/2016
SC COSMETIC PLANT PRODCOM
SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181005
27/01/2016
MIT CLIMA HVAC DISTRIBUTION
SRL, STR. FOIŞORULUI NR.
8, BL. F3C, SC. 1, ET. 1, AP. 5,
CAMERA 2, SECT. 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2016 00504

COSMETIC PLANT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.21;
05.05.20; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 00370

Clasificare Viena: 26.04.08; 26.04.09;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de încălzit, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei.
37. Servicii de instalaţii.
───────

(111)181058

05/02/2016
SC CRYSTAL DENTAL CLINIC
SRL, STR. OLTENI NR. 10,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030786,
ROMANIA

Cat valoreaza zambetul
copilului tau?
(511)

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, stomatologie.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 00617

(111)181166

02/02/2016
SC APICOLA COSTACHE SRL,
STR. VLADICA NR. 6, JUDEŢUL
IALOMIŢA, ION ROATĂ, 927150,
ROMANIA

Taina florilor
Apicola Costache
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, miere (pentru alimentaţie), miere
biologică pentru consum uman.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 00672
(111)181035
03/02/2016
SC LUDO 77 PUB SRL, BD.
THEODOR PALLADY NR. 11,
BL. R5, AP. 188, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181154
09/02/2016
SC GENERAL DIRECT GRUP
SRL, B-DUL MIRCEA VODĂ NR.
44, BL. M17, ET. 3, CAMERA 301,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2016 00856

IL MATTERELLO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 00796

direct RENT A CAR

(111)181037

07/02/2016
ASOCIATIA CULTURAL
CRESTINA JUSTINIAN
TECULESCU, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 19, JUDEŢUL
COVASNA, COVASNA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.07;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închirieri de automobile, servicii de închirieri
de automobile.
───────

SÂNTILIA - NEDEIA
MOCĂNEASCĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activităţi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2016 00927

(111)181071

11/02/2016
ACTIVE MASTER SOLUTION SRL,
STR. PRECIZIEI NR. 1, CAM. 1,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

PROTERM
(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).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 01012
(111)181152
15/02/2016
EPURE & LOHMANN SCA, STR.
C. A. ROSETTI NR. 25, ET. 6,
AP. 29, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
200011, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181288
18/05/2016
SC TAUBER TERMAL SRL,
NR. 347, COMUNA MĂDĂRAS,
JUDEŢUL BIHOR, SAT MĂDĂRAS,
415500, ROMANIA
M 2016 01495

M MOTEL MILLENIUM
ANWALTSKANZLEI
(531)

(531)

Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.24;
20.01.03; 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

Clasificare Viena: 24.01.15; 26.01.18;
27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii
oferite de persoane sau unităţi al căror scop este
acela de a prepara alimente şi băuturi pentru
consum, servicii de cazare şi masă în hoteluri,
pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară,
servicii de bar, servicii de camping (cazare),
furnizarea facilităţilor de camping, catering de
alimente şi băuturi, servicii de camping de
vacanţă (cazare), hosteluri, rezervări hoteliere,
moteluri, asigurarea facilităţilor pentru campare,
închirierea sălilor de şedinţe, închirierea
de cazări temporare, rezervări de cazare
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 01648
(111)181209
10/03/2016
CABINET DE AVOCAT CORINARUXANDRA POPESCU, B-DUL
CAROL I NR. 23, SC. 1, ET. 3,
AP. 11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181283
21/03/2016
SC GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL, BD. FICUSULUI NR.
44 A, CORP B, ET. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2016 01946

CORINA POPESCU
LAW OFFICE DARING
ADVOCACY.SINCE 2000.
ZZ ZUTOPIA

(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 17.03.01;
17.03.02; 26.01.10; 26.01.12; 26.01.16;
26.01.24; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
281C), grena (pantone 202C), maro
(pantone 875C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.19; 27.05.24; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie,
materiale pentru artişti, articole de birou,
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 02139
(111)181274
25/03/2016
DESIGN SOFT ENGINEERING
SRL, STR. ALUNIŞULUI NR. 4, BL.
11A, SC. 2, ET. 8, AP. 63, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181018
07/04/2016
AMB WINE COMPANY SRL, STR.
COPILULUI, NR. 20, PARTER,
BIROUL NUMARUL 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2016 02536

SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010352, ROMANIA

(540)

Liliac Grappa di Transilvania
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri din arealul Transilvaniei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

AWDS
(531)

───────

Clasificare Viena: 24.15.21; 26.11.21;
26.11.25; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive de alarmă, instalaţii de alarmă
electrice, dispozitive de alarmă, senzori de
alarmă, sisteme de alarmă, sonerii de alarmă
electrice, dispozitive antifurt cu alarmă (altele
decât pentru vehicule), panouri de alarmă,
centrale de alarmă, dispozitive de alarmă
personală, sisteme de alarmă antiefracţie,
avertizoare cu sirene de alarmă, receptoare de
semnale de alarmă, emitatoare de semnale de
alarmă, sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze, dispozitive electrice de alarmă (anti-furt)
(altele decât cele pentru vehicule), sisteme de
alarmă de securitate (altele decât cele pentru
vehicule), aparate cu alarmă antifurt (cu excepţia
celor pentru vehicule).
38. Servicii de telecomunicaţii.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor (servcii de
pază).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 02758

(111)181282

15/04/2016
MELINDA IMPEX INSTAL
SRL, STR. BECLEAN NR. 314,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, ROMANIA

Partener MELINDA
INSTAL confort prin
instalaţii de calitate
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.07;
27.05.11; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Tuburi metalice, ţevi de presiune (metalice),
ţevi din oţel inoxidabil, îmbinîri pentru ţevi
metalice.
7. Pompe de apă, pompe electrice submersibile,
pompe electrice de apă, pompe pentru instalaţii
de încălzire, pompe de apă pentru băi, pompe
de apă acţionate cu motor, dispozitive de stropit
(maşini).
11. Aparate de aer condiţionat, aparate electrice
de încălzire, aparate pentru răcirea aerului,
aparate şi instalaţii de răcit, aparate şi maşini
de refrigerare, armături pentru instalaţiile de
baie, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire
industriale, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a
aerului, aparate şi instalaţii de încălzire, aparate
combinate de încălzire şi aer condiţionat,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, aparate de încălzire cu combustibil
solid, lichid sau gazos, becuri, baterii pentru
instalaţii sanitare, boilere de gaz, boilere,
altele decât component de maşini, colectoare
termice solare, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii şi maşini de
răcit, instalaţii de aer condiţionat, instalaţii
de încălzire centrală, instalaţii şi aparate de
ventilatie (aer condiţionat), pompe de caldură,
radiatoare de încălzire centralizată, vase de
expansiune pentru instalatiile de încălzire
centralizată, ventilatoare, radiatoare electrice,
radiatoare (încălzire), robinete pentru conducte,
sifoane (ventile) de scurgere din plastic, sobe
(aparate de încălzire), ţevi pentru cazane de
încălzire, ţevi de fum pentru boilere, ţevi
de scurgere pentru instalaţii sanitare, ventile
termostat, ventile din plastic pentru conducte de
apă, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală,
radiatoare pentru instalaţii de încălzire centrală,
radiatoare plate pentru instalaţiile de încălzire
centrală.
17. Ţevi din plastic izolate termic, ţevi
nemetalice pentru stropit (udat), furtunuri de
stropit, ţevi flexibile pentru stropit (udat),
furtunuri adaptate pentru irigaţie, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru irigaţie, furtunuri de apă
pentru irigaţii.
19. Parchet pentru pardoseală, conducte de
scurgere nemetalice, conducte rigide nemetalice
pentru construcţie, ţevi izolate (nemetalice)
pentru apă, ţevi de plastic pentru apă (rigid).
37. Instalarea şi repararea de aparate de aer
condiţionat.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180905
05/05/2016
BOUTIQUE CADEAUX SRL,
STR. EROU IANCU NICOLAE
103, TARLA 15, PARCELA A 286,
LOT I 24, PARTER, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA
M 2016 03209

Momente Româneşti
(531)

Clasificare Viena: 09.01.09; 25.01.13;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gem şi zacuscă.
30. Produse alimentare, în special deserturi,
cozonaci, prăjituri şi biscuiţi, produse de brutărie,
de cofetărie.
33. Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
35. Comercializarea ( vânzarea en gros sau en
detail) sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv prin magazin online, realizarea de
campanii publicitare.
39. Servicii de ambalare, depozitare şi transport
produse.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2016 08062
(111)181266
25/11/2016
VYCMAR PROTECT SRL,
STR. MIHAI JORA NR. 9, ETAJ
MANSARDĂ, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181057
28/11/2017
SC CARLTON EVOLUTION SRL,
STR. MIHAI EMINESCU NR. 168,
CORP A, PARTER, CAMERA
NR. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2017 07727

Petite bistro déjeuner - depuis 1983
VYCMAR PROTECT

(531)

Clasificare Viena: 26.03.04; 26.03.06;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

───────

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

(740)

M 2017 07853
(111)180808
05/12/2017
S.C. PROTECT PHONE S.R.L.-D,
STR. PRINCIPALĂ NR. 141, JUD.
PRAHOVA, MĂNEŞTI, PRAHOVA,
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)

(540)

(111)181144
18/05/2018
GEBRUDER ESAT SRL, STR.
IVANOVICI D. MENDELEEV NR. 2,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2018 03310

(540)

PROTECTS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti , pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

Gebruder Esat
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de transport rutier de marfă,
servicii de transport rutier de persoane, servicii
de transport rutier la temperatură controlată,
transport cu autocisterne, servicii de transport
produse periculoase, servicii de depozitare a
mărfurilor, servicii de depozitare a produselor la
temperatură controlată, servicii de transbordare
(transport), logistică de transport, servicii de
transport și expediție de mărfuri, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, organizare de transport
terestru, maritim și aerian.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 03374

(111)180786

21/05/2018
DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA
LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BUNĂTĂŢURI ROMÂNEŞTI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din 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, alimente de origine
animală, ca şi legume sau alte produse
horticole comestibile preparate pentru consum
sau conservare, băuturi pe bază de lapte sau cu
conţinut predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe proaspete şi legume,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ, produse agricole care nu au
suferit niciun proces de preparare în vederea
consumului, animale şi plante vii ca şi hrană
pentru animale, lemn brut, cereale brute, ouă
fecundate pentru clocit, moluşte şi crustacee
(vii).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri şi
produse pe bază de vin.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii prestate
de persoane sau organizaţii al căror scop
principal este să ofere asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca
şi serviciile asigurate de firme de publicitate care

se ocupă în principal de comunicare publică,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii, strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (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
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau distribuirea de mostre.
───────

(111)181113

(210)
(151)
(732)

M 2018 05433

(740)

RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

22/08/2018
SC ALDIS SRL, STR. GENERAL
COSTICĂ ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

642

Campis Salam Elveţian
PRODUS USCAT AFUMAT
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(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
3415C), roz, galben (Pantone 874C,
7499C), negru,
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne.

(210)
(151)
(732)

(540)

CHARMANTE

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 06322

(111)181021

25/09/2018
CONSILIUL JUDEŢEAN
SUCEAVA, STR. ŞTEFAN
CEL MARE NR. 36, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720026,
SUCEAVA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri și
produse pe bază de vin.
───────

Hai în Bucovina!

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
09.01.09; 25.07.25
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(111)180806

(210)
(151)
(732)

M 2018 08029

(740)

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

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei nr.
1008523/02.04.2019, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Hai în Buvovina!".

(531)

(111)180787
15/11/2018
DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA
LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018 07704

28/11/2018
S.C. PALATUL SUTER S.R.L.,
ALEEA SUTER NR. 23-25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GRAMONT CUISINE & WINE
(531)
(591)
(511)

643

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
Culori revendicate:mov, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180632
25/02/2019
QUADRIVIUM INTERNATIONAL
RETAIL CONSULTANTS SRL,
STR. GARA HERASTRAU NR. 2-4,
ET. 7, BIROU NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2019 01327

───────

SQUARE 7
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01320

(111)180659

25/02/2019
SC REAL TRANSLATIONS
SRL, SOS. COLENTINA NR. 7,
BL. OD40, SC.1, ET. 2, AP. 11,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021153,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.04.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:vişiniu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Gestiunea bunurilor imobiliare, afaceri
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
închirieri de clădiri.
37. Construcții și demolări de clădiri, construcții
și reparații de clădiri, întreținere de clădiri,
consolidare de clădiri, renovarea clădirilor.

REAL TRANSLATIONS

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 01336

(111)180633

25/02/2019
QUADRIVIUM INTERNATIONAL
RETAIL CONSULTANTS SRL,
STR. GARA HERASTRAU NR. 2-4,
ET. 7, BIROU NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SQUARETIME
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(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:vişiniu, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții și demolări de clădiri, renovare de
clădiri, reparații de clădiri.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01338

(111)180634
25/02/2019
QUADRIVIUM INTERNATIONAL
RETAIL CONSULTANTS SRL,
STR. GARA HERASTRAU NR. 2-4,
ET. 7, BIROU NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2019 01339

(111)180636

25/02/2019
QUADRIVIUM INTERNATIONAL
RETAIL CONSULTANTS SRL,
STR. GARA HERASTRAU NR. 2-4,
ET. 7, BIROU NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SQUAREBOX
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Administrare de bunuri imobiliare, închirieri
de clădiri, gestiunea bunurilor imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți.

SWITCHBOARD
(531)

───────

Clasificare Viena: 24.15.02; 26.15.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Reparații și întreținere de clădiri, întreținere
de proprietăți.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2019 01341

25/02/2019
QUADRIVIUM INTERNATIONAL
RETAIL CONSULTANTS SRL,
STR. GARA HERASTRAU NR. 2-4,
ET. 7, BIROU NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SOUNDBOX

645

(111)180635
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(531)

Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
Investiții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02590

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181112
15/05/2019
PAN GROUP SA, B-DUL DACIA,
NR. 1A, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
M 2019 03655

INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(111)180660

04/04/2019
DOINITA-DANIELA PRICOPI,
STR. ECATERINA TEODOROIU
NR. 2, BL. 02, SC. 1, ET. 2, AP. 10,
JUDEȚUL BRĂILA, MUN. BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

P 1967 PAN GROUP
FABRICA DE PÂINE

Anissya Koss

În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la OSIM
sub nr. 1028976/21.11.2019, solicitantul a depus
declaraţia pentru neinvocarea unui drept exclusiv
cu privire la denumirea FABRICA DE PÂINE.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole și
accesorii vestimentare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de un lanț de
magazine.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.05.01; 24.05.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01;
27.07.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, alb, aglben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină și preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 04469
(111)180848
14/06/2019
ELENA GRADINARU, STR.
BUJORILOR NR. 2, BL. 3,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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).
───────

(540)

M 2019 07362

(740)

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726
BUCUREȘTI, ROMANIA

CLOUNELLA

(540)

Clasificare Viena: 01.11.15; 25.12.25;
27.03.02; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
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 comanda prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

(511)

(531)

(111)181191

(210)
(151)
(732)

16/10/2019
AVAL CASE SRL, STR.
MOHORULUI NR. 5, BL. 137,
SC. A, ET. P, AP. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AVALCASE
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 și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, mănuși de scafandru, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(111)180906

(210)
(151)
(732)

M 2019 08418

(740)

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

25/11/2019
CONTESTI AGRICULTURAINDUSTRIE-COMERT SRL,
STR. EROILOR NR. 402,
COMUNA CONTESTI, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, SAT BALTENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, administrarea magazinelor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori , furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale, toate
serviciile menţionate în legătură cu produsele
admise în clasa 29, şi anume: uleiuri și grăsimi
comestibile, supe și baze de supă, extracte din
carne, carne, carne preparată, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse din
ouă.
───────

CAPRI +
(531)
(511)

Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, supe și baze
de supă, extracte din carne, carne, carne
preparată, intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, ouă și produse din ouă
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu produsele
admise la înregistrare în clasa 29, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,

(111)181089

(210)
(151)
(732)

M 2020 04531

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

01/07/2020
VASILE CRISTIAN TĂLMĂCEAN,
STR. CIREŞULUI, NR.17,
JUD.MURES, TÂRGU MUREŞ,
540431, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Babulina
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15
Culori revendicate:ocru, albastru,
violet, verde, portocaliu deschis, maro,
turcoaz
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(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.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04661

(111)180977

06/07/2020
SC BODY LINE SRL, STR. VLAD
ŢEPEŞ VODĂ NR. 2, BL. V1, SC.
C, AP. 1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

5. Băuturi (suplimente dietetice adaptate pentru

scopuri medicale), suplimente dietetice care
conțin aminoacizi, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice de proteine
sub formă de praf de proteine, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice sub formă de prafuri pentru băuturi,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente alimentare antioxidante de uz
medical, băuturi pe bază de vitamine de uz
medical, preparate cu minerale și vitamine,
suplimente lichide cuvitamine de uz medical.
28. Articole de gimnastică și de sport,
echipamente pentru sport.
35. Publicitate și marketing, managementul și
administrarea afacerilor, servicii de secretariat
și de birou, servicii de agenții de import-export,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.
41. Educație, instruire, divertisment, sport și
fitness, coordonarea antrenamentelor de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii de săli de sport în materie de culturism,
cursuri de gimnastică aerobică, activități sportive
și culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive.
44. Servicii oferite de saloane de bronzat și de
solarii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
aromaterapie, saloane de frumusețe, servicii de
saună, masaj.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181061
28/07/2020
SC ADSERV SRL, STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 327, JUDETUL
BRASOV, HARMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2020 05275

B Body Line invest
in your body
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.01.01; 29.01.11
Culori revendicate:galben
(RGB=252188025)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

AdNatura PRO FICAT
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 26.05.01
(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare dietetice sub formă
de extracte de plante, tincturi cu efect curativ,
tablete şi capsule din/care conţin plante
medicinale, toate aceste produse fiind utilizate în
tratamentul afecţiunilor ficatului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05849
(111)181069
19/08/2020
ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 16, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

RITUL SCOȚIAN
ANTIC și ACCEPTAT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile.
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Publicații tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitații, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
ecusoane cu nume (articole de birou), materiale

tipărite, sigilii cu pecete, sigilii (timbre seci), sigilii
(ştampile), materiale de scris, plicuri, pliante,
cărți de vizită, articole de papetărie şi de birou
(cu excepţia mobilei).
35. Lucrări
de
birou,
dezvoltare
și
coordonare de proiecte de voluntariat
pentru organizațiile caritabile, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizarea de campanii
de sensibilizare cu privire la subiectele şi
iniţiativele de responsabilitate socială, servicii
de relații publice, publicitate, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
publicarea de texte publicitare, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).
41. Furnizarea de servicii de educaţie,
furnizarea de instruire, elaborarea, organizarea
și desfășurarea de activități culturale și
educative, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de gale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepția textelor publicitare, producția de
programe de radio și/sau de televiziune,
servicii caritabile, și anume organizarea de
evenimente sportive, culturale sau educaționale
pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate,
ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire).
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06008

(111)181070

26/08/2020
OANCEA DANIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. HIPODROMULUI NR. 9A,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

43. Servicii de unităţi de cazare (pensiuni),
servicii de pensiuni, rezervări la pensiuni,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
───────

CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRĂVII NR. 139, AP.
2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550399,
SIBIU, ROMANIA

(540)

(111)180871
27/08/2020
ID SOLUTIONS TECH S.R.L., STR.
MADRIGALULUI NR. 58, ET. 1,
CAMERELE 3,4 ȘI 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06029

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEȘTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26 SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pensiunea Transilvania
Locul tău în inima Ardealului
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform declarației anexate la
cererea de înregistrare marcă, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
Transilvania.

(531)

amparcat.ro

Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă sub toate formele
pentru serviciile de pensiuni, postarea de afişe
publicitare, servicii de planificare şi reamintire
a programărilor, managementul afacerilor din
domeniul pensiunilor, management şi marketing
în domeniul pensiunilor, furnizare de informaţii
prin intermediul unui site web referitor la aceste
afaceri, servicii de relaţii media, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
administraţie comerciala pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale şi
încheiere de tranzacţii/contracte, servicii de
francizare, servicii de intermediere comercială,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, relaţii
publice, servicii de secretariat.

(531)

Clasificare Viena: 26.11.02; 24.17.02;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Produse software.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06236
(111)180714
03/09/2020
SC SAPNAA ART DESIGN SRL,
STR. TURTURELELOR NR. 10B,
JUD. ILFOV, MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Calea Excelentei
Carmen Sapnaa

(111)180982
02/11/2020
DRAGUSIN ROZIN, CALEA
VICTORIEI NR. 91-93, ET. 2, AP.
22A, SECTOR 1, BUCURESTI ,
021546, ROMANIA
M 2020 07030

7 SECONDS
SERVICE CEASURI

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.16; 26.01.18;
05.05.20; 24.09.03; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri,
roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, servicii educative, de divertisment
şi sportive, organizarea de conferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
servicii sportive şi de fitness, servicii educative şi
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport
şi cultură, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educaţiei, divertismentului şi sportului.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1018328/02.07.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: SERVICE CEASURI.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:auriu, roșu, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de întreținere și reparații ceasuri
(orologie), servicii de întreținere și reparații de
ceasuri de mână.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07230
(111)181111
09/10/2020
AGROPAN IMPEX SRL, CALEA
CHIȘINĂULUI NR. 29, CORP C4,
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

M 2020 07304

(740)

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

(540)

(540)

MΣ MOBILA SIGMA
CONFORTUL TĂU ZI DE ZI

Pâiniţa
(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4975
CVC), verde (Pantone 360 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ exclusiv în legătură cu pâine.
───────

(111)180975
13/10/2020
SIGMA CONFORT GRUP
S.R.L., STR. DR. ALEXANDRU
LOCUȘTEANU NR. 19, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuiere metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuiere din metale comune pentru pălării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
opritoare metalice pentru dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cufere și
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii pentru cravată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu birouri și mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
de perete, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu oglinzi decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu oglinzi de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu canapele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canapele extensibile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
rabatabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi,
așternuturi, saltele și perne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
birouri cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri mobile
pentru scris, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri modulare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de scris pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comode (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri pentru veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu somiere
de pat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu somiere cu arcuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saltele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele
de pat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu saltele din spumă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saltele de dormit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cadre pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru pantofi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuverturi pentru
canapele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale țesute pentru canapele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lenjerii de pat și fețe de mese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru scaune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare, carpete și
preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu covoare și mochete (textile), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cuiere metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cuiere din metale comune pentru
pălării, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu opritoare metalice pentru dulapuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cufere și geamantane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
cravată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilă și mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi nemetalice pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
birouri și mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu oglinzi de perete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu oglinzi decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oglinzi de
baie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu canapele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu canapele rabatabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paturi, așternuturi, saltele și perne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu birouri (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu birouri
cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu birouri mobile
pentru scris, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu birouri modulare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese de scris pentru birouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu comode (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri de
depozitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru dormitor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu somiere de pat, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu somiere cu arcuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
saltele de pat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu saltele din spumă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu saltele de dormit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cadre pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri pentru pantofi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu taburete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cuverturi pentru canapele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
țesute pentru canapele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lenjerii de pat și
fețe de mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru scaune, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu covoare, carpete
și preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covoare și mochete (textile).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07328

(111)181068

15/10/2020
SC BIOFRUCT ZEN SRL, STR.
ALUNIS NR. 34, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

29. Fructe şi legume conservate, congelate,

uscate, seminţe de dovleac, preparate.
31. Seminţe brute şi neprocesate, migdale
proaspete, migdale (fructe neprocesate),
migdale neprocesate, seminţe de dovleac,
proaspete, seminţe de dovleac, neprocesate.
32. Ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe.
35. Publicitate, regruparea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor din clasele 29, 32 și 31
(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.
41. Educaţie, organizarea şi susţinerea de
cursuri cu privire la designul interior si feng
shui, organizarea şi susţinerea de cursuri cu
scop educativ, furnizarea de instruire cu privire la
designul interior și feng shui.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181088
15/10/2020
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., STR.
ZORILOR NR. 1, JUDEŢ ALBA,
PETRESTI, ALBA, ROMANIA
M 2020 07343

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

(540)

Zenlife
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.17.21
Culori revendicate:verde, roșu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

ELIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale de construcţie
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatră de pavare,
construcţii prefabricate nemetalice, secţiuni
nemetalice prefabricate de construcţii, elemente
655
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prefabricate de construcţii, din beton, beton,
beton armat, mortar, garduri nemetalice, stâlpi
şi panouri de gard nemetalici, grinzi de gard
nemetalice, garduri din zale nemetalice, garduri
nemetalice pentru împrejmuirea copacilor,
stâlpi T nemetalici pentru garduri, blocuri
de zidărie, trepte de scări nemetalice,
cărămidă pentru şemineuri, împrejumuiri din
piatră pentru şemineuri (mantale şi poliţe),
jardiniere din beton, palisade (borduri) din
beton, socluri nemetalice (structuri), rigole
(nemetalice), suporturi nemetalice pentru rigole,
bolţari, piatră pentru borduri, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri din plastic pentru
peisagistică, balustrade şi borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, materiale de
construcţii pentru carosabil nemetalice, panouri
de semnalizare nemetalice, neluminoase,
nemecanice, benzi nemetalice de avertizare
sonoră, benzi gudronate (construcţii), piatra
cubică, ornamente de piatră, tuburi rigide
nemetalice (construcţii), cămine de vizitare
(nemetalice), instalaţii şi conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale şi menajere şi capace pentru
acestea (nemetalice), bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, denivelări nemetalice pe
şosea pentru încetinirea traficului.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, managementul afacerilor,
administrarea
magazinelor,
organizare,
coordonare şi planificare de evenimente în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), funcţii administrative, servicii
de analiză a datelor comerciale, sistematizarea
şi înregistrarea datelor în baze de date
informatice, distribuire de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare de
mesaje publicitare pe toate suporturile, publicare
de texte şi/sau de imagini publicitare, regruparea
pentru alte persoane, cu excepţia transportului,
a produselor din clasa 19, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse.
37. Pavare şi pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
şi accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasare, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje, servicii
de ridicare de garduri, reparaţii de garduri,

servicii de reparare pentru acoperiri pentru
trepte, servicii de construcţii de infrastructură,
servicii de canalizare, înlocuirea, întreţinerea,
curăţarea conductelor de canalizare.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
42. Servicii de proiectare, design şi arhitectură,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
de produse noi, proiectare de acoperiri de
pardoseală, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structuri, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare.
───────

(111)181090
15/10/2020
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., STR.
ZORILOR NR. 1, JUDEŢ ALBA,
PETRESTI, ALBA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 07344

(740)

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

(540)

ELIS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale de construcţie
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatră de pavare,
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construcţii prefabricate nemetalice, secţiuni
nemetalice prefabricate de construcţii, elemente
prefabricate de construcţii, din beton, beton,
beton armat, mortar, garduri nemetalice, stâlpi
şi panouri de gard nemetalici, grinzi de gard
nemetalice, garduri din zale nemetalice, garduri
nemetalice pentru împrejmuirea copacilor,
stâlpi T nemetalici pentru garduri, blocuri
de zidărie, trepte de scări nemetalice,
cărămidă pentru şemineuri, împrejumuiri din
piatră pentru şemineuri (mantale şi poliţe),
jardiniere din beton, palisade (borduri) din
beton, socluri nemetalice (structuri), rigole
(nemetalice), suporturi nemetalice pentru rigole,
bolţari, piatră pentru borduri, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri din plastic pentru
peisagistică, balustrade şi borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, materiale de
construcţii pentru carosabil nemetalice, panouri
de semnalizare nemetalice, neluminoase,
nemecanice, benzi nemetalice de avertizare
sonoră, benzi gudronate (construcţii), piatra
cubică, ornamente de piatră, tuburi rigide
nemetalice (construcţii), cămine de vizitare
(nemetalice), instalaţii şi conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale şi menajere şi capace pentru
acestea (nemetalice), bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, denivelări nemetalice pe
şosea pentru încetinirea traficului.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, managementul afacerilor,
administrarea
magazinelor,
organizare,
coordonare şi planificare de evenimente în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), funcţii administrative, servicii
de analiză a datelor comerciale, sistematizarea
şi înregistrarea datelor în baze de date
informatice, distribuire de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare de
mesaje publicitare pe toate suporturile, publicare
de texte şi/sau de imagini publicitare, regruparea
pentru alte persoane, cu excepţia transportului,
a produselor din clasa 19, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse.
37. Pavare şi pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
şi accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasare, servicii de

contractare pentru realizarea de pavaje, servicii
de ridicare de garduri, reparaţii de garduri,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
trepte, servicii de construcţii de infrastructură,
servicii de canalizare, înlocuirea, întreţinerea,
curăţarea conductelor de canalizare.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
42. Servicii de proiectare, design şi arhitectură,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
de produse noi, proiectare de acoperiri de
pardoseală, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structuri, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2020 07472

(111)180973

17/10/2020
CREȚU IRINA - CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
BD. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 73-75, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011053, ROMANIA

Clasificare Viena: 02.03.02; 29.01.15;
02.09.01
(591) Culori revendicate:verde închis,
turcoaz, roșu, albastru, galben deschis,
mov, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de psihologie, servicii de psihologie
ocupațională, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor, servicii de psihoterapie,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
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evaluare și examinare psihologică, servicii
de consultații psihologice, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii de diagnostice
psihologice.

M 2020 07861

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07745

(111)180851

27/10/2020
S.C. REALLIZE CONSULT S.R.L.,
STR. VÂRFUL ÎNALT, NR. 75,
BIROUL NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013132, ROMANIA

(111)181164
30/10/2020
SC V&T FRUCTALCO EXIM SRL,
BOCSITA NR. 1/A, JUDEȚUL
SALAJ, SĂLAJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

CONSTRUCTIV
(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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, servicii de imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

ACIU PĂLINCĂ DE ZALĂU
V&T VERITABIL TRADITIONAL
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1012006/29.04.2021, mandatarul solicitantului
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
PĂLINCĂ DE ZALĂU; VERITABIL TRADITIONAL

(531)

Clasificare Viena: 01.01.03; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07903

(111)181118

02/11/2020
SC MOARA GLIGA SRL, STR.
1 DECEMBRIE 1918 NR. 100,
JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRANEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC.
F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

QUOTIDIEN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de distribuție, servicii de ambalare,
transport și depozitare a bunurilor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
violet
(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 articificiale
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.
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.
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 2020 07908

(111)180880

02/11/2020
BEST GARDEN SEED S.R.L.,
STR. COLINELOR NR. 39C, JUD.
TULCEA, MAGURELE, TULCEA,
ROMANIA

Best Garden Seeds GROW
YOUR BUSSINES WITH US !
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07933

(111)180858

03/11/2020
AGROSERV MARIUTA SA,
STR. PRIMARIEI NR. 42, JUD.
IALOMIŢA, DRAGOESTI, 927100,
IALOMIȚA, ROMANIA

DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ S.R.L.,
B-DUL CAROL I NR. 4, CORP A, ET.
1, BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

ciocolată, lapte, lapte acidofil, lapte ecologic,
lapte de vacă, lapte de oaie, lapte de capră,
băuturi din lapte, cu conținut predominant de
lapte, băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao.
30. Ciocolată cu lapte (băutură), băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte.
35. Servicii de publicitate (online şi offline),
servicii de marketing, servicii de intermediere
comercială in legatura cu băuturi pe bază
de lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte
cu aromă de cacao, lapte aromat, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, lapte, lapte
acidofil, lapte ecologic, lapte de vacă, lapte
de oaie, lapte de capră, băuturi din lapte,
cu conținut predominant de lapte, ciocolată cu
lapte (băutură), băuturi pe bază de ciocolată
cu lapte. furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181119
03/11/2020
SC RATCH SOLUTIONS SRL,
STRADA EUROPA NR. 3, PARTER,
BLOC K1, SCARA A, AP.002,
COMPLEX COSMOPOLIS, SAT
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COM. ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA
M 2020 07954

lăptăria cu caimac
Răsfăţ Ciocolată-n lapte
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1011622/22.04.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Ciocolată-n lapte.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.09;
27.05.25; 29.01.12; 03.04.02; 03.04.24
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte aromat, băuturi aromate pe bază de
lapte, băuturi pe bază de lapte aromatizate cu

GRĂDINAR
(591)
(511)
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Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, albastru, alb, portocaliu, roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08052

(111)181170

06/11/2020
SC SUPERCARD SOLUTIONS &
SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Supercard by SIBS
Partner in Payments
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1013913/19.05.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Supercard Partner in Payments

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri

de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software
pentru
calculator,
înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, carduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
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electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / 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,
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),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii

de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii de
pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea
canalelor
de
telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea emailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08053

(111)181171

06/11/2020
SC ROMCARD SA, B-DUL
GENERAL VASILE MILEA NR. 2H,
SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Romcard by SIBS
Partner in Payments
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1013911/19.05.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Romcard Partner in Payments

(531)
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(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software
pentru
calculator,
înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,

aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
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), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
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 construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă 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,
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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, servicii de registru de cadouri,
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, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii, | pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / 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,
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),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,

elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii de
pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea
canalelor
de
telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea emailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
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informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
computere, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format electronic,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
( servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
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, design de
arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în
securitatea
internetului,
mentenanța
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 siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, 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, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, 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, consultanță tehnologică, consultanță

în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
45. Licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice) licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software monitorizarea
alarmelor de securitate și antifurt.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08054

(111)181169

06/11/2020
SC SUPERCARD SOLUTIONS &
SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Supercard by SIBS
Partner in Payments
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1013912/19.05.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Supercard Partner in Payments

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
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integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software
pentru
calculator,
înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).

36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,

brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / 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,
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),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
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telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii de
pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea
canalelor
de
telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea emailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180824
23/11/2020
IONUT CATALIN POPOVICI, STR.
GHEORGHE DONICI NR.1, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600229, BACĂU,
ROMANIA

M 2020 08465

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08408

(111)180968

19/11/2020
SIMACEK FACILITY SERVICES
RO SRL, PIATA 14 IULIE NR. 16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

NATURA LASER centru de
epilare definitiva cu laser
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de epilare cu laser.

greenstant

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.03
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 4294c),
verde (Pantone 357c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Garduri metalice.
21. Suporturi pentru flori și plante (aranjamente
florale).
31. Plante.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08506
(111)180946
24/11/2020
SC ERDAL-MAR FASHION SRL,
ALEEA UMBREI NR. 7, BL. 23B,
SC.A, AP.13, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180765
25/11/2020
SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,
ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 08565

THE CROWN by Maria Iacob
SĂNĂTATE
ÎNAINTE DE TOATE

(531)

Clasificare Viena: 24.09.03; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.11; 27.05.13; 25.01.05
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de impresariat pentru manechine.
41. Sport şi fitness, activităţi sportive şi
culturale, servicii sportive şi de fitness,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, antrenament sportiv,
antrenamente sportive, activităţi sportive,
organizare de competiţii sportive şi evenimente
sportive organizare de evenimente sportive
şi de competiţii sportive, organizare de
activităţi sportive şi competiţii sportive, cursuri,
antrenament şi instruire în domeniul sportului,
servicii educative în domeniul dansului cursuri de
dans pentru copii, cursuri de dans pentru adulţi,
organizare de concursuri de dans, furnizare de
cursuri de dans, organizare de spectacole de
dans, furnizare de săli de dans, cursuri de dans,
şcoli de dans studiouri de dans, spectacole
de dans, divertisment de tipul prezentărilor de
modă.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
24.13.25; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08589
(111)181045
26/11/2020
S.C. TUCANO COFFEE GLOBAL
S.R.L., STRADA ZIZIN, NR.10
A, ETAJ 3, AP.10, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181114
26/11/2020
TUCANO COFFEE GLOBAL SRL,
STRADA ZIZIN NR.10A, ETAJ 3,
AP.10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2020 08618

FoodBerry
Hippy coffee

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extract de carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, gemuri și
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, uleiuri și grăsimi pentru
alimente.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste si tăieței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbete și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, melea,
drojdie, praf de copt, sare, condimente, ierburi
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 prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berilor,
preparate alcoolice pentru prepararea băuturilor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor corporale și a
persoanelor fizice, servicii personale și sociale
oferite de alții pentru a satisface nevoile
indivizilor.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea artificială, produse de patiserie
şi cofetărie.
32. Băuturi nealcoolice.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor corporale şi a
persoanelor fizice, servicii personale şi sociale
oferite de alţii pentru a satisface nevoile
indivizilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08703
(111)180931
02/12/2020
MOB CONFORT SRL,
STR.BARIERA VALCII, NR.18,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181120
07/12/2020
VOCI PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI
JUSTIȚIE, STR. VLĂHIȚA NR. 1,
BL. PM18BIS, SC. 2, ET. 9, AP. 123,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032271,
ROMANIA

M 2020 08804

(540)

MOB CONFORT MOBILA
Din dragoste pentru casa ta!
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1016799/17.06.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirea: „MOBILA”.

(531)

Clasificare Viena: 12.01.10; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă şi mobilier, rafturi de mobilă, mobilier
fabricat din lemn.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de comerţ on line, administraţie
comercială, lucrări de birou referitor la produsele
din clasa 20.

lege.n.dar GÂNDEȘTE LEGAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.04; 02.09.08; 02.01.23; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
negru, verde, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08860

(111)180711

08/12/2020
IONUT DAN, STR. PREVEDERII
NR. 1, BL. PM4, SC. A, ET. 4, AP.
17, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MIHAELA CRAIOVEANU, STR.
DR. NICOLAE TOMESCU NR.
13, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale descărcabiole pentru cursuri
didactice.
16. Cărți.
41. Furnizare de cursuri de instruire online.
44. Servicii în domeniul reiki (tehnică de
vindecare în medicina alternativă), terapie prin
artă, servicii de terapie, servicii de meditație.
45. Consiliere spirituală.
───────

LIMONCELLO FITNESS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, efectuarea antrenamentelor de fitness,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
servicii de instructor personal (antrenament
de fitness), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, organizarea şi
susţinerea de seminarii, servicii de tabere
sportive, furnizarea de facilităţi sportive, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09064

(111)180874

15/12/2020
ANA - CRIS SRL, ALEEA
TEXTILISTULUI NR. 31, JUD.OLT,
SLATINA, 230034, OLT, ROMANIA

Vopsea ignifugă SLATISOL

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09050

(111)181029

15/12/2020
LAURA - NICOLETA DINU, CALEA
MOȘILOR NR. 292, BL. 38, SC.
B, ET. 10, AP. 60, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 01.15.05; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru (Hex
#000307), roșu (Hex #ff0000), galben
(Hex #ffe400), albastru (Hex #2022a4,
Hex #2a26c1), mov (Hex #5d2993)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Preparate folosite ca agenți de ignifugare
(vopsele).
───────

CU UȘURINȚĂ
ȘI FĂRĂ EFORT
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09081
(111)181193
15/12/2020
S.C. ZENCOM MEDIA GROUP
S.R.L., STRADA DEPOZITELOR
NR. 17, BIROU 1+2, ETAJ 1,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

iCooking
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 09.07.19;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale de
lipit), gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, materiale pentru
filtrare din hârtie, adezivi.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți din acestea, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare

de texte, servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, montajul
benzilor video.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, 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, asigurarea de hrană
și băuturi, cazare temporară, 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, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, furnizarea
de recenzii despre restaurante, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare
de informații sub formă de rețete de băuturi,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, consultații
privind rețetele de gătit, consiliere în domeniul
culinar, 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 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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09085
(111)180873
16/12/2020
IT COM EUROCONSULT SRL,
STR. 8 MARTIE NR.11, SECTOR
1, 1 DECEMBRIE, 077005, ILFOV,
ROMANIA

9. Aparate și instrumente pentru conducerea,

distribuirea,
transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

OKA PRODUCTION
Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), portocaliu (HEX
#e1752d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Difuzare de material audio și video pe
internet, servicii de difuzare audio și video
prestate pe internet.
41. Servicii de înregistrare audio și video,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, servicii ale studiourilor de înregistrare,
film, video și televiziune, servicii de înregistrare
și producție audio, servicii ale unui fotograf.

(111)181002
22/12/2020
TR IT TEAM SRL, STR. GAFTON
LAZAR NR. 13, BUCURESTI,
050402, ROMANIA
M 2020 09293

Curentarie
(511)

28/12/2020
AGROVIT SOLIS SRL, STR. CUZA
VODA NR. 247, SAT VILCELELE,
JUD. CALARASI, COMUNA
VILCELELE, 917290, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(111)180757

CĂŞĂRIA DUNAR

(531)

(210)
(151)
(732)

M 2020 09380

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Combustibili şi materiale (surse) pentru
iluminat.

(111)180662
29/12/2020
L.C. EMPIRE OF DESIGN SRL,
ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1,
BLOC H4BIS, SC. C AP.3, SECTOR
3, BUCURESTI, 032715, ROMANIA
M 2020 09387

(540)

DOTY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
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mobile pentru bord, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente , folii de protecţie
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecţii de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile.
14. Cutii pentru bijuterii, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii, casete
pentru bijuterii şi cutii de pentru ceasuri, casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), cutii pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri de mână şi ceasornice, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână).
18. Îmbrăcăminte pentru pisici, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru animale,
articole de îmbrăcăminte pentru câini, genți de
transport universale, cutii de transport, lese de
animale, lese pentru animale, jambiere pentru
animale, costume pentru animale, hamuri pentru
animale, zgărzi pentru animale, transportoare
pentru animale (genți), zgărzi pentru animale de
companie, măști de muște pentru animale, lese
pentru animale de companie, zgărzi electronice
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, zgărzi pentru
animale de companie, care conțin informații
medicale, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piei de animale,
geci pentru câini, încălțăminte pentru câini,
zgărzi pentru câini, centuri pentru câini, articole
vestimentare pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, produse din piele brută de ros pentru câini,
lese pentru câini, zgărzi pentru pisici.

20. Căsuţe pentru animale de companie, cuşti

pentru animale de companie, perne pentru
animale de companie, culcuşuri pentru animale
de companie paturi pentru animale de companie,
mobilier pentru animale de companie, culcuşuri
pentru animale de companie, culcuşuri gonflabile
pentru animale de companie, case de joaca
pentru animale de companie, perne pentru
animale de companie.

28. Jucării

pentru animale de companie,
jucării pentru traducea sentimentelor animalelor
de companie, jucării pentru animalele de
companie confecţionate din frânghie, jucării
pentru animalele de companie conţinând iarba
mâţei.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180896
06/01/2021
FOX MAG RO, STR. MIHAI
BRAVU, JUDEŢ ILFOV, AFUMATI,
077010, ILFOV, ROMANIA
M 2020 09410

FOXMAG24
(531)

Clasificare Viena: 02.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Echipament (aparate) pentru măturare,
curățare și spălare, aparate de tuns iarba
pentru grădină, aparate de tuns vite (mașini),
aparate electrice de tuns iarba, alternatoare,
aparate de alimentare cu energie (generatoare),
dinamuri pentru biciclete, dinamuri, generatoare,
generatoare acționate cu energie solară,
generatoare c.c., generatoare electrice care
folosesc celule solare, generatoare de înaltă
tensiune, motoare pentru generarea de
electricitate, perii de cărbune (electricitate), perii
de cărbune pentru alternatoare, perii de cărbune
pentru dinamuri, perii de dinam, statoare, perii
sub formă de componente pentru generatoare,
perii sub formă de componente ale dinamurilor,
perii de generatoare de curent continuu, stații
cu generator electric, statoare (componente de
mașini), turbine eoliene, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
platforme de lucru cu acționare electrică,
platforme de lucru la înălțime, platforme
hidraulice autopropulsate, troliuri cu acționare
electrică, trolii, vinciuri, vinciuri acționate electric,
vinciuri cu dispozitive de blocare, compresoare
(maşini), compresoare de aer, compresoare
de aer pentru vehicule, compresoare electrice,
compresoare frigorifice pentru instalațiile de
răcit, compresoare frigorifice pentru instalațiile
de încălzit, compresoare pentru frigidere,
compresoare pentru mașini de dezumidificare,
compresoare pentru mașini, compresoare
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pentru mașini de spălat rufe, pompe (maşini),
pompe de apă, pompe de alimentare, pompe
de aerare pentru iazuri, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare, pompe de
aerare pentru acvarii, pompe de aer, pompe
de aer comprimat, pompe de apă acționate
cu motor, pompe de apă centrifuge pentru uz
casnic, pompe de apă folosite la motoare, pompe
de apă pentru aerarea bazinelor cu apă, pompe
de apă pentru aerisirea acvariilor, pompe de
apă pentru băi, pompe de apă pentru băi spa,
pompe de apă pentru dușuri, pompe de apă
pentru piscine, pompe de apă pentru unități de
filtrare a apei, pompe de apă pentru utilizare în
acvarii, pompe de apă pentru utilizare în iazuri
de grădină, pompe de apă pentru utilizare în
terarii, pompe de circulație, pompe de gresare
(lubrifiere), pompe de presiune, pompe de înaltă
presiune, pompe electrice, pompe electrice de
apă, pompe electrice de apă pentru piscine,
pompe electrice pentru iazuri, pompe electrice
pentru piscine, pompe electrice submersibile,
pompe pentru acvarii, pompe pentru aerosoli,
pompe pentru aerisirea acvariilor de interior,
pompe pentru beton, pompe submersibile,
suflante de aer, suflante industriale, valve de
control pentru pompe, burghie pentru bormașină,
mașini de cosit (electrice), mașini de cosit (care
funcționează cu combustibil), mașini de săpat,
mașini vibratoare, fiare de călcat, fiare de călcat
electrice, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată.
8. Cuțite de lucru, bastoane și tonfe (pentru
polițiști), baionete (săbii), baionete, arme de
mână purtate lateral altele decât armele de
foc, harpoane pentru pescuit, lame (unelte de
mână), săbii, săbii japoneze, săbii-baston, truse
de cuțite, teci de sabie, săbii (spade), spade,
dispozitiv de spart geamuri, rangă halligan,
instrumente (unelte) manuale de urgență și
salvare, scule de tăiere de urgență (unelte de
mână), scule pentru tăiat centuri de siguranță
(unelete de mână), scule pentru deschiderea
ușilor în situații de urgență (unelte de mână),
topoare de pompier (unelte de mână), scule
pentru spart geamuri (unelte de mână), scule
pentru pulverizare în situații de urgență (unelte
de mână), scule multifuncționale pentru situații
de urgență (unelte de mână), berbeci (unelte
de mână), ciocane de urgenţă, instrumente
de deschidere forțată (instrumente de mână),
aparate pentru aranjarea părului (ustensile
manuale), accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ace pentru găurirea urechilor, aparate
electrice de coafare, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, cuțite de potcovărie, cuțite

pentru de avurat, dispozitive electronice utilizate
pentru exfolierea pielii, dispozitive electrice
de curbat gene, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, foarfece, foarfece de
uz personal (electrice și neelectrice), foarfece
pentru cuticule, foarfeci (ustensile de mână),
foarfeci (unelte acționate manual), instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini de
tuns (manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr, pensete, ustensile pentru
arta corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete, separatoare de
gene, suporturi pentru foarfece, instrumente
manuale de tuns, unelte de mână folosite la
eliminarea pielii întărite, unelte de mână pentru
exfolierea pielii, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică acţionate
manual, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, suporturi pentru scule,
unelte de mână, acționate manual, rezervor de
ulei pentru lubrefierea utilajelor (instrumente),
răngi de scos cuie (unelte manuale), scule de
mână pentru perforare, acționate manual, scule,
acționate manual, mașini de tăiat și fațetat,
menghine cu unghi (scule de mână), menghine
(unelte manuale), pompe de mână, lopeți pentru
zăpadă, macete, foarfece de fire, foarfece de
hârtie, genți profesionale cu scule, fiare (unelte
neelectrice), fiare de călcat, non-electrice,
cuțite, cuțite pentru bricolaj, amestecătoare
(unelte manuale), amestecătoare de ciment
acționate manual, aparate de sudură nonelectrice, aparate pentru compostat bilete,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial, cricuri de mână, cricuri tip
crocodil pentru vehicule (acționate manual),
platforme elevatoare, acționate manual, pentru
motociclete, suporturi pentru cricuri de mână,
cricuri manuale (unelte manuale), aparate de
ras, aparate de tuns animale, agrafe de păr
pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate de
tuns părul, electrice și acționate cu baterii,
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 laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, aparate neelectrice de
tuns barba, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
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mașini de tuns (unelte acționate manual), lame
de ras, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, aparate pentru tăierea părului din nas,
mașini de tuns barba, foarfece de tuns, foarfeci
de tuns, mașini de tuns electrice, mașini de
tuns electrice de uz personal (acționate manual),
mașini de tuns părul acționate manual, mașini
de tuns părul, electrice și neelectrice, mașini
electrice de tuns, pensete pentru îndepărtarea
părului, pieptene pentru contur barbă.
9. Aerometre, adaptoare USB, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare stereo pentru automobile, alarme
de gaze, alarme de siguranță, alarme
electrice, amplificatoare digitale, aparate de
control de supraveghere (electrice), aparate
electronice audio, aparate fotografice, aparate
foto digitale compacte, aparate interfon, aparate
mobile de recepție radio, aparate mobile
de telecomunicații, aparate optice de emisierecepție, aparate pentru înregistrări audio-video,
aparate pentru informații meteorologice, aparate
pentru măsurarea umidității, aparate pentru
măsurarea volumului, aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz casnic, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate pentru măsurarea
distanțelor, aparate pentru numărarea banilor,
aparate pentru telemetrie, aparate și instrumente
multimedia, aparate și instrumente pentru
cântărire, aparate și instrumente radio, aparate
și instrumente topografice, aparate stereo,
aparate tv, aparate video, aparate video
interactive, aparatură (inele) de calibrare,
aparatură de amplificare video, aparatură audio,
aparatură de vedere pe timp de noapte,
aparatură de transmisie prin satelit, aparatură
de radiocomunicații cu un singur canal pentru
stații fixe, aparatură de codificare, aparatură
pentru videoconferințe, aparate și instrumente
pentru astronomie, aviziere electronice, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, balast
pentru becuri cu halogen, balast pentru
dispozitive de iluminat, balast pentru becuri
fluorescente, balast pentru lămpi cu descărcare
în gaz, balast pentru lămpi cu halogen, balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, balize de securitate luminoase,
balize luminoase, balize radio, bărci de salvare,
baterii, baterii externe, baterii cu litiu, baterii
cu celule uscate, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, baterii de ioni de litiu,
baterii cu nichel-cadmiu, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii destinate utilizării
la dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
electrice reîncărcabile, baterii solare, baterii
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane,

baterii pentru lanterne de buzunar, baterii pentru
articole electronice pentru fumători, baterii
pentru automobile, baze de andocare pentru
mp3 playere, benzi de calculator, benzi video,
benzi muzicale, benzi reflectorizante pentru
purtat, benzi termosensibile pentru indicarea
temperaturii, binocluri (optică), binocluri pentru
vânătoare, biocipuri, bobine electrice, boxe
audio, boxe de monitor, boxe de calculator,
boxe stereo, boxe pentru conferințe video,
brățări inteligente, busole, cablaj electric,
cablu coaxial, cabluri audio, cabluri coaxiale,
cabluri de curent, cabluri de microfon, cabluri
electrice, cabluri optice, cabluri ethernet, cabluri
electronice, cabluri pentru boxe, cabluri pentru
baterii, cabluri pentru antene, cabluri scart,
cabluri prelungitoare, cabluri USB, cabluri video,
cabluri USB pentru telefoane mobile, cabluri
USB luminoase, calculatoare, calculatoare
electronice de birou, calculatoare electronice,
camere cu infraroșu, camere de 360º, camere
de bord, camere de filmat, camere de cască,
camere de monitorizare în rețea, camere
de termoviziune, camere video 360º, camere
retrovizoare pentru vehicule, camere video de
bord, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video de securitate,
camere video pentru conferință, camere video
pentru vânătoare, camere video pentru telefoane
inteligente, camere web, camere video portabile,
cântar de buzunar, căni gradate pentru măsurat,
cântare de baie, cântare de baie digitale,
cântare de bucătărie, cântare de birou pentru
scrisori, cântare electrice, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare electronice pentru
uz personal, cântare pentru bebeluși, cântare
gradate de sticlă, carduri cu cip electronic,
carduri cu memorie read only (rom), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie flash preînregistrate, carduri de
memorie pentru aparate foto, carduri de memorie
USB, carduri ethernet, carduri pentru pc,
carduri ram (memorie cu acces aleatoriu),
cartele cu microcip, cartele cu cip (carduri cu
circuite integrate), cartele sim, cărți electronice,
cartușe de toner, neumplute, pentru faxuri,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe pentru jocuri de calculator (software),
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, căști pentru comunicare,
căști audio, casetofoane, căști auriculare, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști audio
prin conducție osoasă, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
comunicații, căști de protecție, casti fara fir,
căști in-ear, căști fără fir pentru telefoane
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inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști de realitate virtuală adaptate pentru
folosire la jocuri video, căști pentru muzică,
casti pentru schi, căști pentru skateboard, căști
pentru sport, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
celule fotovoltaice, centrală telefonică automată,
centuri de salvare, cizme de protecție împotriva
focului, cizme (încălțăminte de protecție),
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, componente și
piese de calculator, conectori tip jack, console
pentru căști, console de mixaj audio, conexiuni
electrice, conuri de trafic, convertoare de
curent, cutii pentru căști, decodoare, detectoare
de tensiune, detectoare de metale și lemn,
detectoare de laser, detectoare radar, detectori
de mișcare, difuzoare, difuzoare audio de
uz casnic, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare audio pentru vehicule, difuzoare
personale, diode electrice, dispozitive de
alarmă, dispozitive de alimentare pentru
garduri electrice, dispozitive de avertizare
(altele decât pentru vehicule), dispozitive de
automatizare pentru locuințe, dispozitive de
detectare, dispozitive de măsurare, drivere
pentru dispozitive, dvd playere, dvd-uri,
echipamente de protecție și siguranță, ecrane,
ecrane de televizor, ecrane de computer,
ecrane LCD de dimensiuni mari, emițătoare,
fibră optică, filme video, filtre pentru măști
respiratorii (non-medical), filtre pentru măști
respiratorii, firmware, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru tablete,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, huse pentru tablete,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse pentru
tastaturi de calculator, imprimante, încălțăminte
de protecție, incarcatoare, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru
acasă, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystickuri, încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare USB
pentru țigările electronice, încuietori de uși
electronice, încuietori de uși cu amprentă,
încuietori electrice, încuietori inteligente pentru
uși, încuietori inteligente, încuietori fără fir,
indicatoare de viteză pentru vehicule, indicatoare
de viteză, indicatoare digitale, indicatoare
iluminate, indicatoare electrice, indicatoare

luminoase, indicatoare rutiere, luminoase sau
mecanice, insigne magnetice, instalații pentru
difuzoare, instalații de alarmă, instrumente de
control al temperaturii (termostate), instrumente
de măsurare, instrumente de monitorizare,
instrumente
de
măsurare
a
înălțimii,
instrumente pentru măsurarea temperaturii,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea electricității,
instrumente
pentru
măsurarea
nivelului
lichidelor, instrumente pentru măsurarea
vitezei, instrumente pentru măsurarea greutății,
instrumente pentru măsurarea gravitației,
întrerupătoare, interfoane, joystick-uri pentru
calculator, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, joncțiuni de cablu pentru
cabluri electrice, joncțiuni de cablu (electrice),
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), jocuri video pe discuri (software de
calculator), jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, programe pentru jocuri
pe computer, joje, lacăte electronice, lămpi de
avertizare avarie, lasere, laptopuri, lunete, lupe
(optică), lunete pentru puști, lunete telescopice
pentru arme de foc, magneti, mănuși de
latex de unică folosință pentru laborator,
mănuși de plastic de unică folosință pentru
laborator, mănuși rezistente la foc, măști de
gaze, măști de sudură, măști de oxigen,
nu de uz medical, măști de protecție, măști
de protecție împotriva prafului, măști pentru
respirație, măști pentru scafandri, memorie
flash, memorii USB, memorii externe pentru
telefoane celulare, microfoane, microfoane
pentru dispozitive de comunicație, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video de
larg consum, microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, microfoane binaurale,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
micrometre, microscoape, mixere audio, mixere
video, mixere de sunet, modemuri, modulatoare,
module solare, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, mouse-uri
scaner, mouse-uri pentru computer, mouse-uri
(informatică), motoare cu lumini LED, motoare
de baze de date, mouse-uri de calculator,
mouse-uri de calculator fără fir, mp3-playere,
mufe pentru microfon, mufe pentru cabluri
electrice, nivele cu bulă de aer, nivele cu plumb,
nivelmetre (instrumente pentru determinarea
orizontalității), obiective (optică), ochelari 3D,
ochelari, ochelari antipraf, ochelari antiorbire,
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ochelari 3D pentru televizor, ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari cu cameră video,
ochelari de citit, ochelari de înot, ochelari de
mărire, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
cu înveliș antireflex, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru protejarea ochilor,
ochelari de soare, ochelari de sport, ochelari
de sudură, ochelari de vedere, ochelari de
vedere pentru copii, ochelari pentru scafandri,
ochelari pentru motocicliști, ochelari pentru
mărit, ochelari pentru machiaj, ochelari pentru
cicliști, ochelari pentru scufundare liberă,
oglinzi de semnalizare, oglinzi (optică), pahare
gradate pentru măsurare, panouri de afişaj
cu LEDuri (LED), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de alarmă, panouri de comandă (electrice),
panouri digitale, panouri LCD, panouri luminoase
electrice, panouri luminoase de afișaj stradal,
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare iluminate, panouri solare,
panouri publicitare (mecanice), panouri solare
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri tft-LCD (tranzistor cu peliculă subțireecran cu cristale lichide), panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
parcometre, plăci de rețea, plăci de memorie,
playere MP4, prize cu telecomandă, prize
de alimentare cu energie electrică, prize de
extensie pentru telefoane, prize de telefon,
prize duble pentru căști, prize electrice,
prize de relee, prize pentru antene, prize
pentru telefon, procesoare video, programe de
calculator, programe de jocuri video, proiectoare,
proiectoare audio, aparate de proiecție,
proiectoare LCD, măşti pentru protecția capului,
măşti pentru protecția ochilor, radiocasetofoane,
aparate radar, radiouri, radiouri alimentate
cu energie solară, radiotelefoane, rame foto
digitale, rame de ochelari, rame pentru prize
electrice, receptoare audio, receptoare de satelit,
receptoare video, redresoare, regulatoare
de presiune, relee electrice, rigle gradate,
roboți pentru supraveghere de securitate,
roboți de învățământ, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, roboți telefonici, roboți
pentru teleprezență, routere USB fără fir, roți
de măsurare, routere wireless, rulete, rulete
de măsurat, rutere de rețea, rutere pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru rețea de arie largă (WAN),
scanere 3D, senzori, senzori de mișcare,
senzori de măsurare, senzori de incendiu,
senzori de fum, senzori de distanță, senzori

de nivel, senzori de poluare, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, senzori
de lumină, senzori de temperatură, senzori de
testare, senzori de umiditate, sirene, sisteme
de alarmă, sisteme audio-vizuale, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de difuzoare,
sisteme de supraveghere video, sisteme home
cinema, sonerii electrice, stații de radio portative,
stații meteo digitale, stații meteo fără fir,
stații de control de la distanță (electrice sau
electronice), stickuri de memorie, surse de
alimentare electronice, surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare (baterii),
suporturi pentru telefoane mobile, switch-uri
pentru rețele de calculatoare, tablete, tahometre,
tastaturi, tastaturi de calculatoare, tastaturi
de calculator, tastaturi fara fir, telecomenzi,
telecomenzi cu infraroșu, telecomenzi fără
fir pentru dispozitive electronice portabile
și calculatoare, telecomenzi multifuncționale,
telecomenzi pentru acționarea automată a
supapelor, telecomenzi pentru acționarea
machetelor de vehicule, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, telefoane, telefoane celulare,
telefoane cu internet, telefoane cu bandă triplă,
telefoane de conferință, telefoane de mașină,
telefoane digitale, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telemetre, telemetre cu laser,
telefoane voip, telefoane prin satelit, televizoare,
televizoare cu plasmă, televizoare digitale,
televizoare cu diode electroluminescente (LED),
televizoare cu diode organice emițătoare
de lumină (OLED-uri), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (LCD), tensiometre,
termometre, termometre, altele decât cele de uz
medical, termometre cu infraroșu, termometre cu
infraroșu, altele decât de uz medical, termometre
de uz casnic, termometre digitale, altele decât
cele pentru uz medical, termometre tehnice,
termostate de cameră, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate digitale
pentru control climatic, termostate electrice,
transmițătoare de semnale, transmițătoare fm,
transmițătoare portabile, transmițătoare sateliți,
transmițătoare video, tranzistori, tuner stereo,
vacuummetre, ventilatoare active de răcire
pentru componente electronice, videotelefoane,
videoproiectoare, ventilatoare de răcire pentru
componente electrice, ventilatoare de răcire
pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centrale de procesare (CPU), veste antiglonț,
vitezometre, voltmetre.
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11. Aeroterme, ansambluri de iluminat cu

LEDuri pentru firme luminoase, aparate
acționate electric pentru încălzirea apei, aparate
combinate cu raze ultraviolete și de iluminare,
aparate automatice pentru distribuirea apei,
aparate combinate de încălzire și aer condiționat,
aparate cu aer cald, aparate cu apă caldă,
aparate cu ioni accelerați (pentru tratarea
aerului), aparate cu vapori pentru tapete,
aparate cu vid pentru încălzire cu aburi,
aparate de aer condiționat pentru camere pentru
prelucrarea datelor, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de
aerare, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat portabile, aparate
de aer condiționat pentru încăperi, aparate
de cafea, aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire, aparate de dezinfectare,
aparate de duș, aparate de făcut ceai, aparate
de făcut gheață, aparate de făcut floricele de
porumb, aparate de făcut prăjitură din orez
zdrobit, electrice, de uz casnic, aparate de
făcut înghețată, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de filtrare a aerului, aparate de
gătit cu abur, aparate de iluminat, aparate de
încălzire cu gaz, aparate de refrigerare, aparate
de răcire electrice, aparate de răcire cu gaz,
aparate de saună, aparate de saună facială,
aparate de uscare, aparate de uscat cu aer,
aparate de uscat haine (uscare la cald), aparate
de ventilare, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate electrice de făcut ceai, aparate
electrice de făcut iaurt, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzire, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice
pentru duș, aparate folosite la evaporare,
aparate frigorifice, aparate generatoare de abur,
aparate mobile de aer condiționat, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
răcire, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate pentru recuperarea căldurii de aer,
aparate pentru purificarea apei, de uz casnic,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
umidificarea aerului, aparate pentru sterilizarea
aerului, aparate și instalații de iluminat,
aplice de perete, aplice (corpuri electrice de
iluminat), aparate și instalații sanitare, aparate și
instalații pentru răcire, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aprinzătoare cu
gaz pentru uz casnic, aprinzătoare cu gaz
pentru cuptor, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare electrice, aragazuri de voiaj,
arzătoare, aspersoare, becuri cu LED pentru
automobile, becuri de iluminat, becuri de lămpi,
becuri de lanternă, benzi cu LED, becuri
pentru panoul de bord, becuri pentru lămpi cu

descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
benzi de lumină, benzi de încălzire electrice,
bideuri, boilere, boilere cu apă, boilere de uz
casnic, boilere pe gaz, boilere pe gaz de
uz casnic, boilere pentru alimentare cu apă
caldă, cabine de baie, brichete pentru lumânări,
cabine de duș, cabluri luminoase pentru iluminat,
filtre electrice de cafea, cafetiere electrice, căni
încălzite electric, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capete de
duș, caserole electrice, căzi de baie, căzi cu
hidromasaj, căzi cu duș, chiuvete, chiuvete de
baie, chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
chiuvete de bucătărie, chiuvete metalice,
chiuvete din oțel inoxidabil, chiuvete pentru baie,
combine frigorifice, congelatoare, corpuri de
iluminat arhitectural, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru automobile,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat de siguranță, corpuri de iluminat cu
LED, cratițe electrice, cuptoare, cuptoare cu
microunde de uz casnic, cuptoare cu microunde,
cuptoare electrice de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
dezumidificatoare, dezumidificatoare de uz
casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
dezumidificatoare electrice, difuzoare de aer,
difuzoare (iluminat), difuzoare de irigație picătură
cu picătură (accesorii pentru irigații), difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
aparatele de iluminat, difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru instalațiile de iluminat,
deshidratoare electrice, difuzoare liniare de aer,
dispozitive de iluminat, dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru încălzirea mâncării, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile
de îmbrăcăminte), dispozitive pentru răcirea
aerului, dispozitive pentru încălzirea sticlelor,
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, dispozitive pentru reglarea căldurii
(supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitivele de
iluminare pentru autovehicule, dulii (fasunguri),
dulii pentru lămpi electrice, cabine de duș,
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dușuri, dușuri de tavan, dușuri de grădină,
dușuri electrice, echipament de tratare a aerului,
elemente de iluminat, epuratoare de aer de
uz casnic, aparate pentru epurarea uleiului,
epuratoare umede, evaporatoare, evaporatoare
(pentru prelucrarea chimică), evaporatoare
pentru răcire, extractoare de fum, faruri de
vehicule, faruri cu dinam pentru vehicule, faruri
cu dinam pentru biciclete, felinare, faruri pentru
vehicule cu două roți, faruri pentru motociclete,
felinare cu lumânări, fiare de călcat cu aburi
pentru articole vestimentare, fierbătoare de ouă,
fierbătoare electrice, fierbătoare electrice de
ouă, filtre de aer, filtre de apă, filtre de aer
utilizate ca dispozitiv de oprire a prafului în
procesele industriale, filtre de aer utilizate ca
aparate de extracție a prafului în procesele
industriale, filtre de praf, filtre pentru acvariu, filtre
folosite în acvarii, filtre electrice de cafea, filtre
de cafea electrice, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru apă reziduală, filtre pentru aparate de
aer condiționat, filtre pentru aparate de încălzit,
filtre pentru aparate de iluminare, filtre pentru
aparate de iluminat, filtre pentru căzi de duș,
filtre pentru curățarea aerului, filtre pentru hotele
de extracție a aerului, filtre pentru dispozitive
de iluminat, filtre pentru generatoare de abur,
filtre pentru piscine, filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru tratarea apei,
frigidere, frigidere electrice, frigidere de uz
casnic, frigidere pentru vin, frigidere portabile,
frigidere pentru kimchi, frigidere pentru gheață
(de uz casnic), frigidere pentru cosmetice,
frigidere electrice de uz casnic, friteoze
electrice, friteuze electrice, generatoare de abur,
generatoare de abur de uz casnic, generatoare
de abur pentru băi de aburi, generatoare
de aer cald, ghirlande luminoase, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande de lumini colorate,
ghirlande de lumini colorate folosite în scop
decorativ, globuri de lămpi, globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat), ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, ghirlande luminoase
(ghirlande de lumini), grătare, globuri disco
cu lumini, grătare cu gaz, grătare electrice,
grătare (aparate pentru gătit), grătare (aparate
de gătit), hote cu ventilator pentru cuptor, ibrice,
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice de
ceai (electrice), iluminare decorativă pe gaz,
huse pentru piscine SPA, ajustate, huse din
materiale textile adaptate pentru sticle cu apă
caldă, hote de aerisire, aparate de iluminat
pentru vehicule, iluminat de siguranță, iluminat
stradal, încălzitoare de apă, încălzitoare de apă
și boilere, încălzitoare de cameră, încălzitoare
de ceară pentru epilat, încălzitoare de căni

cu alimentare la usb, încălzitoare electrice
de uz casnic pentru biberoane, încălzitoare
electrice de biberoane, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice pentru
picioare (altele decât cele pentru uz medical),
încălzitoare electrice pentru sticle, incalzitoare
instantanee, instalații agricole pentru irigare,
instalații automate de irigare, instalații automate
pentru prepararea cafelei, instalații de aerisire,
instalații de apă calda, instalații de alimentare cu
apă potabilă, instalații de baie cu duș, instalații de
climatizare, instalații de condiționare a aerului,
instalații de climatizare a aerului, instalații
de iluminat, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat electrice, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
uz comercial, instalații de iluminat fluorescente
în caz de urgență, care funcționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații de
încălzire, instalații de răcire, instalații de saună,
instalații de ventilare, instalații de uscat haine
(uscare la cald), instalații de ventilare pentru
bucătării, instalații fixe de iluminare subacvatică
pentru piscine, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru încălzire ambientală cu gaz, instalații
pentru încălzirea mâncării, instalații pentru
prăjirea boabelor de cacao, instalații pentru
încălzirea aerului, instalații pentru încălzirea
bazinelor de înot, instalații pentru producerea
aburului, instalații pentru purificarea aerului,
instalații pentru purificarea apelor reziduale,
instalații pentru răcirea aerului, instalații pentru
sterilizare, instalații pentru toalete, instalații
sanitare, lampadare, lămpi alimentate cu energie
solară, lămpi cu arc, instalații și aparate de
ventilație (aer condiționat), lămpi cu LED, lămpi
cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi cu infraroșu, lămpi de
birou, lămpi de buzunar, lămpi de iluminat,
lămpi de masă, lămpi de siguranță cu LEDuri,
lămpi de siguranță, lămpi de unghii, lămpi
decorative, lămpi din sticlă, lămpi electrice,
lămpi flexibile, lămpi germicide, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi fluorescente cu
lumină ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi
fluorescente, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi de urgență, lămpi solare,
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi portabile
(pentru luminat), lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, lămpi terapeutice, pentru
alte scopuri decât cele medicale, lanterne
cu LEDuri, lanterne cu dispozitive electrice
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reîncărcabile, lanterne de buzunar, lanterne de
biciclete, lanterne cu lentilă fresnel, lanterne de
iluminat, lanterne electrice, lanterne în formă
de stilou, lanterne pentru biciclete, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru vehicule, lanterne reîncărcabile, lanterne
solare, lanterne tip pointer, lăzi frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, lăzi frigorifice fixe, de uz
casnic, lăzi frigorifice portabile (electrice), lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghețată, lumânări
cu LED-uri, luminatoare LED, lumini de studio,
lumini de urgență, lumini decorative, lustre, tuburi
luminoase pentru iluminat, lumini LED pentru
iluminatul public, lumini electrice de sărbători,
lumini electrice pentru decorațiuni festive, mașini
de cafea, mașini de făcut pâine, de uz domestic,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit orez, mașini de gătit multifuncționale, mașini
de gătit pe gaz, mașini de prăjit, mașini de uscat
haine, mașini de uscat rufe, mașini electrice de
făcut floricele de porumb, mașini electrice de
făcut cafea, de uz casnic, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut lapte
de soia, mașini electrice de gătit la temperaturi
mici, mașini de prăjit pentru alimente, oale de
gătit electrice, oale cu abur electrice pentru
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice, oale
electrice, oale electrice cu aburi pentru orez, oale
electrice cu aburi pentru legume, oale electrice
de gătit, oale electrice (de uz casnic), oale
electrice sub presiune, oale (încălzite electric),
obiecte de iluminat cu flanșă, ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, odorizante electrice de priză, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente pentru pomul
de crăciun (becuri), panouri de duș, panouri
luminoase, parasolare pentru reglarea luminii,
metal paravane de baie pentru dușuri, pernuțe
termice, perii de ionizare pentru tratarea aerului,
pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, picioare de chiuvetă, plite, plite de gătit,
prăjitoare de pâine electrice, pulverizatoare
cu acționare manuală folosite la robinetele
de baie, purificatoare de aer, purificatoare
de aer (de uz casnic), purificatoare de aer,
de uz casnic, purificatoare de aer electrice,
purificatoare de aer industriale, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, purificatoare
de aer portabile, purificatoare electrice de
apă, de uz casnic, purificatoare pentru apa
industrială, radiatoare, răcitoare electrice de
băuturi folosite în automobile, răcitoare de vin
electrice de uz menajer, răcitoare de lapte,
radiatoare cu infraroșu, radiatoare cilindrice
cu convecție, dispuse vertical și acționate cu

vapori de propan, radiatoare cu ulei, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), reflectoare,
reșouri, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de presiune pentru țevi
de apă, regulatoare de gaz, rezervoare w.c.,
rezervoare de toaletă, rezervoare de apă,
robinete, robinete automate, robinete de apă,
robineți de apă, robineți, rotisoare, saune
faciale, șemineuri, sisteme de aspersoare
pentru irigare, sisteme de dispersare de
deodorante de cameră, sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sisteme
de încălzire pardoseală, sobe, spoturi pentru
iluminate, spoturi pentru iluminatul casnic, solare
(încălzire), șosete (încălzite electric) de uz
medical, solarii, altele decât cele de uz medical,
SPA pentru picioare, sterilizatoare (altele
decât cele pentru uz medical), sterilizatoare,
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizatoare de
apă, sterilizatoare de toaletă cu UV pentru
uz casnic, sterilizatoare de vase, sterilizatoare
de uz medical, sterilizatoare portabile cu abur,
sterilizatoare pentru periuțe de dinți, tăvi electrice
tip grătar, tăvi cu grătar, surse de lumină
luminescente, tigăi de gătit electrice, tigăi
electrice pentru prăjit, tije de rotisor încălzite
electric, umidificatoare, umidificatoare (altele
decât cele de uz medical), umidificatoare care
generează anioni, umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare
de aer pentru automobile, 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, umidificatoare
electrice, umidificatoare electrice de uz
casnic, umidificatoare industriale, umidificatoare
pentru încăperi (aparate), umidificatoare pentru
instrumente muzicale, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, umidificatoare
(pentru uz domestic), unități cu raze ultraviolete
de sterilizare a apei, de uz casnic, unități
de aer condiționat pentru locuințe, unități de
dedurizare a apei, unități de duș, unități de
filtrare a apei de uz casnic, unități de filtrare
a apei, unități de încălzire, uscătoare cu aburi,
uscătoare de aer, uscătoare de încălțăminte
electrice, uscătoare de păr, uscătoare de păr (de
uz casnic), uscătoare de păr de voiaj, uscătoare
de păr electrice, uscătoare de păr portabile,
uscătoare pentru păr cu infraroșii, uscătoare
pentru mâini cu aer cald, acționate electric,
uscătoare electrice de rufe, vase de toaletă cu
jeturi de apă integrate în bideu, vase de toaletă
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cu jet de apă pentru spălare, ventilatoare de
aer radiale, ventilatoare (aer condiţionat), veioze
de noptieră, vase de toaletă (w.c.), ventilatoare
de aer condiționat, ventilatoare acționate
electric folosite la ventilație, ventilatoare de
masă, ventilatoare de cameră, ventilatoare
de plafon, ventilatoare de tavan, ventilatoare
de uz casnic, ventilatoare electrice portabile,
ventilatoare pentru automobile, ventilatoare
pentru extractoare de fum, fiare ce călcat
electrice cu abur.
21. Veselă, ustensile de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, duze de furtunuri pentru stropit, mănuși de
grădinărit, instrumente pentru stropire, stropitori,
vase de porțelan pentru plante, vaze, vaze din
sticlă, vaze pentru flori, capcane pentru pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, acvarii și
vivarii, piepteni pentru animale, cuști metalice de
uz casnic, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie, perii
anti-năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea cailor,
păr de animale (perii și pensule), țesale, vase
pentru mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de băut
pentru păsări domestice.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180872
12/01/2021
ARC CONSTRUCT METAL
SRL, DRUMUL MURGULUI, NR.
40, BL. 54, SCARA 1, ET. 6, AP.
27, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 00156

ARC CONSTRUCT METAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate din
metal, cu utilizare nespecificată, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
feronerie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00164

(111)180805

28/01/2021
CONSTANTIN-ROBERT
MUSTĂREAȚĂ, STR. ROZETULUI
NR. 2A, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ePARDOSELI.ro
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1024839/07.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: Epardoseli.ro.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Acoperiri cementoase de restaurare,
acoperiri cementoase de protecție, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperiri texturate
nemetalice pentru pereți, acoperiri nemetalice
țesute, destinate folosirii ca materiale geotextile,
adeziv pentru metale, amestec de mortar,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și
beton, amortizoare de zgomot fabricate din
lemn, ardezie, arcade din materiale nemetalice,
ardezii, armături nemetalice pentru construcții,
articole din ceramică pentru construcții,
pavele din asfalt, asfalt (pentru scopuri
de construcție), asfalt destinat utilizării la
acoperișuri, baghete decorative nemetalice,
blocuri de pavaj luminoase, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, căptușeală pentru
pardoseală fabricată din plută, căptușeli pentru
pardoseală (nemetalice), căptușeli nemetalice

pentru scări, componente de construcții din
imitație de lemn, componente de construcție
din lemn, dale nemetalice, dale de lemn,
dale de pardoseală din teracotă, dale din
ceramică, dale din lemn pentru podele, dale
din marmură, dale nemetalice, dale nemetalice
pentru bucătărie, dale nemetalice pentru
construcții, dale nemetalice pentru pardoseală,
dibluri nemetalice de fixare folosite la construcții,
dispozitive de acoperire nemetalice pentru
rosturi de dilatație, foi de acoperire din lemn,
foi de acoperire (nemetalice), gresie pentru
construcții, gresie pentru baie nemetalică,
învelitori din vinil pentru pardoseli, lemn laminat,
lemn pentru construcții, lucrări refractare din
ceramică, marmură de construcție, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de constructii, din lemn, parchet, parchet cu
placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, parchet stratificat, parchete de lemn,
pardoseală laminată, nu din metal, pardoseală
pentru atletism, nu din metal, pardoseli de
parchet și plăci de parchet, pardoseli din
plută, pardoseli nemetalice, pardoseli sportive
din lemn, pardoseli temporare, nu din metal,
pardosire cu bambus, pavaje din lemn, pavaje
și placări ceramice, lucrări în piatră, piatră
concasată, piatră de construcții, piatră de
pavare, pietre de pavaj din beton, plăci ceramice
pentru pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci artistice de mozaic
realizate din marmură, plăci aglomerate pentru
utilizare în construcții, plăci ceramice, plăci
ceramice neglazurate, plăci ceramice smălțuite,
plăci ceramice smălțuite pentru pardoseli, plăci
de lemn, plăci de mozaic, plăci de mozaic
pentru podele, plăci de parchet laminat, plăci de
pavaj, plăci de plastic pentru podele, plăci din
cauciuc pentru podele, plăci din lemn de esență
moale pentru podele, plăci din lemn de esență
tare pentru podele, plăci fibrolemnoase pentru
construcții, plăci fixate (nemetalice) pentru
utilizare în construcția de structuri de lemn,
plinte din cauciuc, podele din beton, podele
din cauciuc, podele din lemn artificial, podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, produse pentru pavare (nemetalice),
rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, plinte nemetalice, cornișe
nemetalice pentru construcții, ornamente de
cornișe nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, profile nemetalice de
construcție, profile (profiluri) din lemn, profile
structurale nemetalice pentru construcții, profile
nemetalice pentru construirea de clădiri, frize
(scânduri) de parchet, pardoseli din parchet
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fabricate din plută, scânduri din lemn pentru
pardoseală, galerii circulare acoperite construite
în totalitate din sticlă, galerii circulare acoperite
cu sticlă și cu cadre nemetalice, mozaicuri
pentru construcții, plăci de mozaic pentru
pereți, mozaicuri din sticlă destinate utilizării
în construcția de clădiri, marmură, plăci de
marmură, granit, plăci din ardezie, plăci de
ardezie, gresie, piatră, piatră artificială, piatră
naturală, piatră naturală prelucrată, plăci din
piatră naturală, plăci ceramice pentru podea,
plăcuțe ceramice pentru podele, plăci de lemn
pentru podele, plăcuțe ceramice pentru podele
și fațadă, plăcuțe din ceramice pentru podele și
placare.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: adezivi
pentru pavare, adezivi de contact, adezivi pentru
căptușelile ceramice, adezivi pentru pavajul
ornamental, adezivi utilizați în construcție,
adezivi pentru fixarea gresiei, adezivi industriali
folosiți în construcții, adezivi pentru pozarea
plăcilor ceramice, adezivi pentru acoperiri de
podele, chituri (materiale de umplere), chituri
și alte produse de umplere, solvenți pentru
lacuri, detergenți de uz industrial, adezivi pentru
tapete de hârtie, adezivi pentru plăci de faianță,
adezivi pentru plăci de faianță, adezivi pentru
fixarea plăcilor de faianță, adezivi pentru podele,
tavane și plăci de faianță, lacuri, lacuri (vopsele),
lacuri pentru lemn, diluanți pentru lacuri, lacuri
pentru protejarea podelei, lacuri primare pentru
rezistență, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, preparate
pentru diluarea lacurilor, preparate pentru
uscarea lacurilor, lacuri pentru protecția lemnului
împotriva deteriorării, compoziții de acoperire
sub formă de lacuri, vopsele pentru podea,
baițuri folosite pe podele, solvenți pentru
îndepărtarea lacurilor, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
ceară pentru parchet, ceară de parchet,
ceară pentru parchet, ceruri de parchet și
mobilă, detergenți, detergent pentru spălare,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, preparate de curățare pentru plăci
de gresie, substanță pentru lustruit podele,
produse pentru lustruirea podelelor, compoziții
pentru strălucirea podelelor, preparate pentru
răzuirea podelelor, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, cornișe metalice, scânduri
din metal pentru podea, balamale din
metal pentru podea, dispozitive (electrice)
cu ceară pentru lustruit parchetul, mașini
de frecat pentru pardoseală, mașini pentru
rașchetat podeaua, mașini de aspirare de

uz casnic, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), aparate de curățat cu aburi,
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
aspiratoare, aspiratoare automate, aspiratoare
care funcționează cu baterii reîncărcabile,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
cu mâner electrice, aspiratoare de praf
electrice pentru covoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare electrice, aspiratoare
electrice de uz casnic, aspiratoare electrice
de uz industrial, aspiratoare electrice pentru
așternuturi, aspiratoare fara cablu, aspiratoare
pentru curățarea suprafețelor, aspiratoare pentru
curățarea umedă, aspiratoare uscate și cu apă,
aspiratoare verticale, mașini și aparate electrice
pentru ceruit, dispozitive automate pentru
curățarea podelelor, unelte pentru faianțari
(mașini), mașini de spălat podeaua, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru spălarea podelelor,
dispozitive de genunchi pentru montat mochetă
(scule de mână), lacuri izolante, bandă adezivă
antialunecare pentru aplicare pe pardoseală,
izolație din polistiren expandat dispusă sub
pardoseală, izolări sub formă de acoperiri
de podele, rășini folosite la formarea unei
pelicule întărite pe podele, mopuri, găleți pentru
mop, capete de mop, perii cu mop, găleți
pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, storcătoare de găleată pentru mop, găleți
cu storcător pentru mop, găleți prevăzute cu
storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de mop,
perii pentru parchet, perii pentru pardoseală,
cârpe pentru curățat podeaua, dispozitive de
lustruit podele (neelectrice), articole pentru
acoperirea ferestrelor, căptușeli pentru perdele,
drapaj sub formă de draperii confecționate din
materiale textile, draperii, drapaj sub formă
de perdele, draperii (perdele groase), draperii
din plastic gata confecționate, draperii din
materiale textile gata confecționate, draperii
opace, jaluzele plisate, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile utilizate ca acoperiri pentru
ferestre, mochetă (perdele), perdele dantelate,
perdele din materiale plastice, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
perdele din plastic pentru cabine de duș,
perdele din vinil, perdele mici confecționate
din materiale textile, perdele plisate, perdele
și draperii confecționate, perdele și draperii
confecționate din materiale textile, perdele și
draperii de interior și exterior, produse din
materiale textile pentru acoperirea ferestrelor,
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șnururi din materiale textile pentru draperii,
mochetă (țesături) material antialunecare pentru
utilizare sub acoperirile de pardoseală, acoperiri
antiderapante de pardoseală pentru utilizare
la scări, acoperiri din plastic pentru pereți,
acoperiri din hârtie pentru pereți, acoperiri
din plută pentru pereți, acoperiri pentru pereți
din materiale textile, articole decorative pentru
perete (netextile), acoperiri pentru pereți, cu
excepția celor din materiale textile, articole
pentru acoperirea pereților, articole netextile,
decorative pentru pereți, lucrate manual, borduri
pentru tapet, covoare de lână lucrate manual,
căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
căptușeli de rășină din vinil pentru pereți,
căptușeli matlasate pentru pereții existenți, dale
de plută, dale din linoleum pentru fixare pe
pereții existenți, tapet, elemente decorative de
perete, nu din materiale textile, tapet cu efect
vizual 3d, tapet de plută, tapet de rășină din
vinil, tapet din material textil, tapet izolator
pentru pereți, tapet, nu din material textil, tapet
sub formă de căptușeli de perete adezive
și decorative, de mărimea camerei, tapete
cu strat de material textil, tapete de plastic,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapiserii
murale, cu excepția celor din materiale textile,
dale de mochetă, dale de mochetă cauciucată,
dale de baie (mochetă), dale de mochetă pentru
pardoseli, dale de pardoseală din mochetă,
întărituri pentru dale de mochetă, dale de
mochetă din material plastic, dale de mochetă
din material textil, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, căptușeli capitonate pentru
pardoselile existente, căptușeli de rășină din
vinil pentru acoperirea pardoselilor existente,
acoperiri cu proprietăți izolante pentru pardoseli,
covoare de cauciuc, covoare și mochete (textile),
covorașe antiderapante pentru cadă, covorașe
antiderapante pentru duș, preșuri din cauciuc,
preșuri din material textil, pentru uz casnic,
preșuri absorbante de unică folosință pentru
podea, covorașe de tip puzzle (produse pentru
acoperirea podelelor) acoperiri cementoase de
restaurare, acoperiri cementoase de protecție,
acoperiri nemetalice (construcții), acoperiri
texturate nemetalice pentru pereți, acoperiri
țesute nemetalice destinate folosirii ca materiale
geotextile, adeziv pentru metale, amestec de
mortar, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn
artificial, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din nisip, piatră, rocă,
argilă, minerale și beton, amortizoare de zgomot
fabricate din lemn, ardezie, arcade din materiale
nemetalice, ardezii, armături nemetalice pentru

construcții, articole din ceramică pentru
construcții, pavele din asfalt, asfalt (pentru
scopuri de construcție), asfalt destinat utilizării
la acoperișuri, baghete decorative nemetalice,
blocuri de pavaj luminoase, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, căptușeală pentru
pardoseală fabricată din plută, căptușeli pentru
pardoseală, căptușeli nemetalice pentru scări,
componente de construcții din imitație de lemn,
componente de construcție din lemn, dale, dale
de lemn, dale de pardoseală din teracotă, dale
din ceramică, dale din lemn pentru podele, dale
din marmură, dale nemetalice, dale nemetalice
pentru bucătărie, dale nemetalice pentru
construcții, dale nemetalice pentru pardoseală,
dibluri de fixare nemetalice folosite la construcții,
dispozitive de acoperire nemetalice pentru
rosturi de dilatație, foi de acoperire din lemn,
foi de acoperire (nemetalice), gresie pentru
construcții, gresie pentru baie nemetalică,
învelitori din vinil pentru pardoseli, lemn laminat,
lemn pentru construcții, lucrări refractare din
ceramică, marmură de construcție, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de constructii, din lemn, parchet, parchet cu
placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, parchet stratificat, parchete de lemn,
pardoseală laminată, nu din metal, pardoseală
pentru atletism, nu din metal, pardoseli de
parchet și plăci de parchet, pardoseli din
plută, pardoseli nemetalice, pardoseli sportive
din lemn, pardoseli temporare, nu din metal,
pardosire cu bambus, pavaje din lemn, pavaje
și placări ceramice, lucrări în piatră, piatră
concasată, piatră de construcții, piatră de
pavare, pietre de pavaj din beton, plăci ceramice
pentru pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci artistice de mozaic
realizate din marmură, plăci aglomerate pentru
utilizare în construcții, plăci ceramice, plăci
ceramice neglazurate, plăci ceramice smălțuite,
plăci ceramice smălțuite pentru pardoseli, plăci
de lemn, plăci de mozaic, plăci de mozaic
pentru podele, plăci de parchet laminat, plăci de
pavaj, plăci de plastic pentru podele, plăci din
cauciuc pentru podele, plăci din lemn de esență
moale pentru podele, plăci din lemn de esență
tare pentru podele, plăci fibrolemnoase pentru
construcții, plăci fixate (nemetalice) pentru
utilizare în construcția de structuri de lemn,
plinte din cauciuc, podele din beton, podele
din cauciuc, podele din lemn artificial, podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, produse pentru pavare (nemetalice),
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rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, plinte nemetalice, cornișe
nemetalice pentru construcții, ornamente de
cornișe nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, profile nemetalice de
construcție, profile (profiluri) din lemn, profile
structurale nemetalice pentru construcții, profile
nemetalice pentru construirea de clădiri, frize de
parchet, pardoseli din parchet fabricate din plută,
scânduri din lemn pentru pardoseală, galerii
circulare acoperite construite în totalitate din
sticlă, galerii circulare acoperite cu sticlă și cu
cadre nemetalice, mozaicuri pentru construcții,
plăci de mozaic pentru pereți, mozaicuri din
sticlă destinate utilizării în construcția de
clădiri, marmură, plăci de marmură, granit,
plăci din ardezie, plăci de ardezie, gresie,
piatră, piatră artificială, piatră naturală, piatră
naturală prelucrată, plăci din piatră naturală,
plăci ceramice pentru podea, plăcuțe ceramice
pentru podele, plăci de lemn pentru podele,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăcuțe
din ceramice pentru podele și placare.
37. Servicii de aplicarea de vopsea de protecție
pe lemn, servicii de așezare pardoseli, servicii de
furnizare de informații privind servicii de lustruire
a podelelor, servicii de șlefuirea podelelor,
servicii de reparații de podele laminate, servicii
de întreținere de podele laminate, servicii de
montare de podele laminate, servicii de instalare
de podele din lemn, servicii de întreținere
de podele din lemn, servicii de reparații de
podele din lemn, servicii de întreținere de
podele din lemn artificial, servicii de reparații
de podele din lemn artificial, servicii de
montare de podele din lemn artificial, pregătirea
podelelor pentru placare și căptușire, furnizare
de informații privind închirierea de mașini pentru
curățarea podelelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
motorizate de curățat podele.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180981
13/01/2021
EFFECTIVE ADVERTISING
AGENCY SRL, STR. RADU
COSMIN NR 4, JUD. DÂMBOVIŢA,
PUCIOASA, 135400, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
M 2021 00208

SFÂNTUL CINCI
La bine şi la greu
(531)
(511)
33. Vin

Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2021 00276

(111)180996

17/01/2021
MARIA RALUCA DUDAU,
COLOANA INFINITULUI,
NR.3, BLG, AP 34, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062111, ROMANIA

Atingeri Alpha
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00339
(111)180900
19/01/2021
HARRIS HOLDING, STRADA
PICTOR NICOLAE BRANA 3/7,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180710
21/01/2021
KOLY MEDICAL SRL, STR.
STEFAN VELICU NR. 43, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 00425

Koly Medical
(531)

FOOD FROM LIGHT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.24;
05.07.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe,
ciuperci,
legume,
nuci
și
leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, 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, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, uleiuri și grăsimi, carne și produse din
carne.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.01
(591) Culori revendicate:rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Controale medicale, clinici medicale,
servicii medicale, informaţii medicale, consultaţii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), furnizare de servicii medicale,
furnizare de echipamente medicale, închiriere
de instrumente medicale, servicii de analize
medicale, planificare de tratamente medicale,
servicii ale clinicilor medicale, compilarea de
rapoarte medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
de staţiuni balneare, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, servicii medicale în
domeniul diabetului, servicii oferite de clinici
medicale, testare genetică în scopuri medicale,
testare psihometrică în scopuri medicale,
servicii medicale în domeniul nefrologiei, analiză
toxicologică pentru scopuri medicale, servicii
medicale şi de sănătate, servicii medicale
în domeniul oncologiei, analiza alcoolemiei în
scopuri medicale, închiriere de echipamente
şi aparate medicale, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, servicii medicale de
staţiune de tratament, screening de ADN pentru
scopuri medicale, teste psihologice efectuate
în scopuri medicale, servicii de recuperare a
informaţiilor medicale, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătăţii, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilităţi, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii medicale pentru
tratarea bolii Alzheimer, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii medicale, şi
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anume, fertilizare în vitro, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, întocmire de rapoarte
referitoare la aspecte medicale, elaborare de
profiluri psihologice în scopuri medicale, servicii
de consultanţă în domeniul asistenţei medicale,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele,
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză), servicii consultative privind aparate
şi instrumente medicale, servicii de clinici
medicale şi de sănătate, servicii de informaţii
medicale furnizate pe internet, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, consiliere privind tratarea
psihologică a afecţiunilor medicale, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, furnizare de informaţii în materie de
îngrijiri medicale, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoţionale asociate afecţiunilor
medicale, controale pe baza razelor X în
scopuri medicale, servicii medicale de şedere
de sănătate la fermă, consultanţă şi servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de consiliere în materie de instrumente
medicale, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, furnizare de informaţii
medicale referitoare la substanţe toxice, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, furnizare de informaţii medicale
în domeniul dermatologiei, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
furnizare de informaţii medicale în domeniul
geriatriei, furnizare de informaţii medicale în
sectorul sănătăţii, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament, furnizare de
laboratoare medicale, servicii medicale oferite
printr-o reţea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratamentul afecţiunilor corpului omenesc,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienţi, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici şi
spitale, închiriere de aparate şi instalaţii în
domeniul tehnologiei medicale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stern, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de

analize medicale în cadrul tratamentului
pentru personae, servicii de clinici medicale
de zi pentru copii bolnavi, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecţiunilor
medicale, consiliere referitoare la necesităţile
medicale ale persoanelor în vârstă, furnizare
de informaţii medicale în domeniul pierderii
în greutate, servicii de asistenţă şi analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienţilor,
furnizare de servicii online de fişe medicale,
cu excepţia odontologiei, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui din cordonul ombilical, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, furnizarea de informaţii
medicale prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului şi ADN pentru scopuri medicale,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare
la ADN, genetică şi testarea genetică, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la
pacienţi, furnizare de informaţii în materie
de închiriere de maşini şi aparate medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, 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 pacienţi, emiterea de rapoarte
medicale.
───────

(111)181185

(210)
(151)
(732)

M 2021 00436

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA NITU ION, STR.
DEZROBIRII NR.110, BL.IS8,
SC. A, AP. 1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

21/01/2021
ROBRITAN FISH SRL, ZONA
HOTEL PICADILY, RESTAURANT
TIC-TAC, LOT. NR. 2, CAMERA 4,
JUDEŢ CONSTANŢA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Peşte, nu viu, peşte, conservat, produse
alimentare pe bază de peşte.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00459

(111)180901

(540)

(111)180818
26/01/2021
AUTOSERVICE PASTRAV SRL,
STRADA VILELOR NR. 272,
JUDEȚUL SUCEAVA, SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA
M 2021 00538

21/01/2021
SC SUSHI CIRCLE ON SRL, STR.
CLOSCA 63, JUD. SALAJ, ZALAU,
450053, SĂLAJ, ROMANIA

VATRA BOIEREASCĂ
HĀTO THE JAPANESE
EXPERIENCE
(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 27.05.10
(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, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Orez, paste făinoase și tăieței, sare,
condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
sushi.
43. Servicii de catering, servicii de mâncare la
pachet.

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
06.01.04; 07.01.19; 07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism.
39. Servicii oferite de agențiile de turism.
43. Servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
restaurante (servirea mesei).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00549
(111)180897
26/01/2021
SOHO DISTRIBUTIE SRL, STR.
PALEU 203B, JUDETUL BIHOR,
PALEU, 417166, BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181136
26/01/2021
MIHAI ILIE, STR. VISTIERNICUL
STAVRINOS, NR. 1, BL. 135A,
SC. 2, ET. 3, AP. 64, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062171, ROMANIA
M 2021 00551

METAL GATES FESTIVAL
(531)
(511)

ELITE WOOD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.01.16
(591) Culori revendicate:verde deschis,
maro , verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete pentru grătar, combustibili pentru
brichete, brichete de cărbune, pelete de
combustibil, pelete de lemn pentru încălzire
(combustibil).
19. Bușteni (materiale de construcții), cabane
modulare din bușteni, cabane prefabricate, din
bușteni, lambriuri din lemn, lambriuri de lemn.
20. Mobilă și mobilier.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizarea
de
festivaluri
în
scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru divertisment, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, 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, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul turneelor,
divertisment interactiv, divertisment interactiv online, divertisment muzical, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, divertisment sub formă de
televiziune pe telefonul mobil, fotoreportaje,
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 clasamente ale utilizatorilor în
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scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, grădini cu acces public,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
informații în materie de recreere, informații în
materie de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, organizare
de concursuri muzicale, organizare de activități
de divertisment, organizare de competiții
(educative sau divertisment), organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
petreceri, organizare de gale, 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
vizuale, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
divertisment, organizare de spectacole pe

scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de turnee de recreere,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor,
planificare
și
coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), planificarea de piese de teatru
și de spectacole muzicale, planificarea de
spectacole, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii ale centrelor de
divertisment, servicii culturale, servicii de
cluburi de fani, servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compunere de cântece
în scopuri nepublicitare, servicii de compoziții
muzicale, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printro bază de date computerizată sau prin
internet, servicii de divertisment muzical animat,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment radiofonic și televizat,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
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servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune
interactive, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de iluminat în scopuri de divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de mixare muzicală, servicii de montaj
de divertisment lejer, servicii de planificare de
petreceri, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii de
recepție (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, turnee sub formă de servicii de
divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00564

(111)180898

27/01/2021
S.C. EVOWEB S.R.L., DRUMUL
TABEREI NR. 64, BL. F4, SC. 4, ET.
4, AP. 74, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061397, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.11.11; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software educational, software pentru
studenți, software de pregatire, aplicații software
descărcabile, software pentru testare, software
pentru telefoane mobile, software pentru
cursuri virtuale, software de joc interactiv,
software pentru învățare automată, software de
inteligență artificială, software pentru simulare
(formare), platforme de software de calculator,
software descărcabil de pe internet, software
pentru jocuri de realitate virtuală.
41. Educație, furnizarea educației, educație
și instruire, educație în domeniul lingvistic,
educație vocațională pentru tineri, educație,
divertisment și sport, cercetare în domeniul
educației, sisteme de joc (divertisment,
educație), informații în materie de educație,
servicii de educație și pregătire profesională,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație, instruire și divertisment,
concursuri (organizarea de -) (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, furnizare de informații
în materie de educație, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), organizare de examinări și teste
în domeniul educației, asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație și instruire, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet.
42. Inginerie de software, creare de software,
proiectare de software, dezvoltare de software,
programare de software educativ, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive.
43. Furnizare de programe de îngrijire după
școală (after-school), furnizare de programe de
îngrijire înainte de școală.
───────

fluxy
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180911
29/01/2021
CORES GOMEZ ANGEL, C/
LAGUNA DEL MARQUESADO NR.
42, MADRID, 28021, SPANIA
M 2021 00695

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181013
07/02/2021
SUAVIS SRL, STRADA FLORILOR
NR 1, JUD. ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA
M 2021 00927

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

(540)

DAC
(531)
(511)

approved
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.04; 29.01.04
Culori revendicate:albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și
de băuturi, detergenți pentru uz industrial, medii
de creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură.
2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți
și cerneluri, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
3. Preparate pentru curățare și odorizante
4. Lubrifianți și unsori industriale, ceară și lichide
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00950

(111)181165

08/02/2021
PLASTIC INJECT SRL, STR.
CALEA CHIŞINĂULUI NR. 6B, JUD
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

HANUL PARUL LUI STICEA

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01126

(111)181109

12/02/2021
OANA JITARU, STR. ECATERINA
VARGA NR. 49, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

Prein
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
27. Mochete (carpete), covoare, preșuri,
rogojini, linoleum și alte produse pentru
acoperirea podelelor
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01245
(111)180663
17/02/2021
DAB AUTO SERV SRL, STR.
CORMUL LUNCII NR.2-4, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

terți, intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de înmatriculare
a automobilelor, publicitate, publicitate și
marketing, publicitate online, servicii de
publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate și marketing, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse.
37. Verificare de automobile și de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere și de
reparație, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea vehiculelor, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, servicii de întreținere, service și
reparare de vehicule.
39. Închirieri de autovehicule, servicii de tractare
vehicule, asistență în caz de avariere a
vehiculelor (tractare).
42. Inspecție a autovehiculelor (verificarea stării
tehnice pentru circulația pe drumurile publice).
───────

DAB Auto Rulate
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Autoturisme,
autovehicule,
vehicule,
vehicule și mijloace de transport.
35. Publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01286

(111)181054

18/02/2021
INTELLIGENT PROJECTS SRL,
STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

băuturi, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, preparate dizolvabile pentru
prepararea băuturilor, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, sucuri carbogazoase.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 01355

(111)180791

19/02/2021
REMEDIAVERT SRL, STR. DR.
IACOB FELIX, NR. 87, FELIX
OFFICE BUILDING, ETAJ 3,
BIROUL 2, SECTIUNEA 3.2.18,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

cola plus +
(531)

Clasificare Viena: 24.17.05; 26.01.03;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.05;
29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, verde, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate nonalcoolice pentru fabricarea
băuturilor,
băuturi
nealcoolice,
băuturi
carbogazoase aromatizate, apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea, băuturi sport cu electroliți, băuturi
pe baza de nuci și de soia, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), punci nealcoolic,
cocteiluri fără alcool, sucuri, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu suc de ghimbir,
băuturi de fructe, băuturi răcoritoare pe bază
de cola, băuturi de tip cola, siropuri pentru

BeWell Your natural way
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.13
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
302C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, nemedicinale, pentru
îngrijirea corpului, produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice, ulei de cocos de
uz cosmetic, uleiuri pentru toaleta personală,
produse cosmetice.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, alimente dietetice
de uz medical, alimente dietetice pentru
utilizare în nutriția clinică, alimente pentru
diabetici, alimente pentru diabetici (produse
speciale), produse și articole pentru igienă,
antioxidanți, batoane care înlocuiesc o masă,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,

695

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

ceai medicinal, ceaiuri de slăbit de uz medical,
alimente dietetice de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, înlocuitori de
zahăr pentru diabetici, înlocuitori dietetici ai
zahărului de uz medical, preparate dietetice
și alimentare, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare, de uz
medical, pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, de uz medical, suplimente
antioxidante, de uz medical, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente nutritive,
vitamine și preparate cu vitamine, de uz medical.
29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, fructe confiate,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe uscate,
fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
migdale măcinate, migdale preparate, nuci
comestibile, nuci de acaju preparate, nuci de
acaju sărate, nuci cu coajă preparate, nucă de
cocos preparată, nucă de cocos rasă, produse
din fructe uscate, semințe comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de susan gătite, nefiind
condimente sau arome, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, smochine uscate, stafide, ulei de
cocos, ulei de cocos pentru alimente, unt de
cocos, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
batoane alimentare pe bază de nuci, batoane pe
bază de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci și semințe, gustări pe bază de nucă de
cocos, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, campanii de marketing,
marketing de produse, marketing digital,
marketing promoțional, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea comercială, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate online, servicii de
comerţ online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01371

(111)180987

22/02/2021
BENDEAC MIHAI-VALENTIN,
BD. UNIRII NR. 43, BLOC E2,
SC.2, ET. 8/9, AP. 80, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030824, ROMANIA

JURNALUL UNUI BURLAC
(511)

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

(111)180760

(210)
(151)
(732)

M 2021 01383

(740)

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

22/02/2021
RALUCALEX SRL, STR.
INFANTERIEI NR. 29, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CAMPER4TRAVEL AVENTURA
TA INCEPE CU NOI
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
06.01.02; 18.01.08
Culori revendicate:alb, negru, bleu
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
închirieri de autovehicule, servicii de închirieri
auto.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01390
(111)181016
22/02/2021
ASOCIATIA RE-DESIGN, STR.
TRIFOI NR. 16A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CEREHARD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment
sportive.

(540)

M 2021 01391

(111)181047

22/02/2021
MARIA MIHĂILĂ, BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 39, BL. B5,
SC. B, ET. 10, AP. 51, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

vitamine, plante, uleiuri de uz terapeutic,
pilule antioxidante, preparate antiparazitare,
suplimente enzimatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, lumânări de masaj pentru scopuri
terapeutice, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, suplimente nutritive, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente dietetice
pe bază de propolis, suplimente dietetice
pe bază de lăptişor de matcă, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor.
44. Servicii medicale, servicii de terapie
holistică, servicii de terapie, furnizare de sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de medicină
alternativă, servicii de aromaterapie, servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii de consiliere în
domeniul sănătăţii.
───────

și

───────

(210)
(151)
(732)

5. Suplimente alimentare pe bază de minerale,

(210)
(151)
(732)

(540)

GETIKA HOLISTIC
LIFE GoGETIKA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
24.17.25
Culori revendicate:visiniu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2021 01450

(111)180979

23/02/2021
INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI,
NR. 11, JUDETUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

La Căsuţă RESTAURANT
& PIZZERIE Good food,
well served, well priced
(531)
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11.01.01
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii oferite de pizzerii, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare și băutură).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180998
01/03/2021
CLAU SEWL DEVELOPMENT
SRL, STR. ZIZINULUI 82, SC.A,
AP.18, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500414, BRAȘOV,
ROMANIA
M 2021 01582

M 2021 01546
(111)181048
26/02/2021
RADU BUCATARU, B-DUL
TIMISOARA NR.103-111 CORP
CLADIRE E6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060931, ROMANIA

HALATE BIANCA

DIRTY FRIES

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Halate chirurgicale, halate medicale, halate
pentru chirurgi, halate pentru examinarea
pacienților, halate pentru izolare, de uz medical,
halate de uz chirurgical.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.09.03
(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
portocaliu (HEX #ef9c53), galben (HEX
#ffd700)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181007
02/03/2021
ELECTRIK CLASIC
TECHNOLOGY S.R.L., STR. SIBIU
NR.4, 51, BUCURESTI, 061541,
ROMANIA

M 2021 01632

(111)180656
04/03/2021
BOGDAN PĂUN, STR. HĂȚIȘULUI
NR. 8, BL. H7, SC.A, ET.4,
AP.15, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01690

(740)

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

(540)

AROME DIN FUM
(511)

ELVES
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalații sanitare de baie, robinete
pentru instalații sanitare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare.
37. Lucrări de instalații sanitare.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Pelete de combustibil, pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), pelete din fibră
comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, așchii de aprins focul,
așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente, așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării
și aromatizării alimentelor, combustibil pentru
grătar făcut din așchii de lemn, lemn sub formă
de brichete, butuci pentru șemineuri, produse
combustibile din așchii de lemn presate, produse
pentru aprins focul (lemne de aprindere), pelete
pentru afumat alimente.
11. Aparate de gătit cu grătare, grătare
afumătoare, grătare (aparate de gătit), grătare
alimentate cu gaz (aparate de gătit), grătare
cu cărbune, grătare cu gaz, grătare electrice
(aparate pentru gătit), grătare electrice cu grilaj,
grătare electrice de interior, grătare electrice
pentru exterior, grătare mari în aer liber, grătare
pentru friptură, grătare pentru gătit, grătare,
grătare electrice, tăvi cu grătar, grile pentru
grătar, grătare de cămine, tăvi electrice tip
grătar, plite electrice pentru grătare, grătare
(aparate pentru gătit), dispozitive de aprindere
pentru grătare, pietre de lavă pentru grătare,
dispozitive de aprindere a grătarelor, grătare
pentru șemineuri (de uz casnic), grătare pentru
foc (de uz casnic), brichete din ceramică folosite
la grătare (neinflamabile), aparate de gătit cu gaz
prevăzute cu grătare pentru gătit.
21. Mănuși pentru grătar, furculițe pentru grătar,
clești pentru grătar, grătare (neelectrice), spatule
pentru grătar, grătare pentru camping, suporturi
de grătare, grătare neelectrice pentru bucătărie,
grătare (ustensile pentru gătit), scânduri din
lemn pentru grătar, grătare (ustensile de
bucătărie neelectrice), perii de curățare a
grătarelor, răzuitoare pentru grătar (produse
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pentru curățare), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: pelete de combustibil, pelete de
lemn pentru încălzire (combustibil), pelete din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, așchii de aprins focul,
așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente, așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării
și aromatizării alimentelor, combustibil pentru
grătar făcut din așchii de lemn, lemn sub formă
de brichete, butuci pentru șemineuri, produse
combustibile din așchii de lemn presate, produse
pentru aprins focul (lemne de aprindere), aparate
de gătit cu grătare, grătare afumătoare, grătare
(aparate de gătit), grătare alimentate cu gaz
(aparate de gătit), grătare cu cărbune, grătare
cu gaz, grătare electrice (aparate pentru gătit),
grătare electrice cu grilaj, grătare electrice de
interior, grătare electrice pentru exterior, grătare
mari în aer liber, grătare pentru friptură, grătare
pentru gătit, grătare, grătare electrice, tăvi cu
grătar, grile pentru grătar, grătare de cămine, tăvi
electrice tip grătar, plite electrice pentru grătare,
grătare (aparate pentru gătit), dispozitive de
aprindere pentru grătare, pietre de lavă pentru
grătare, dispozitive de aprindere a grătarelor,
grătare pentru șemineuri (de uz casnic),
grătare pentru foc (de uz casnic), brichete
din ceramică folosite la grătare (neinflamabile),
aparate de gătit cu gaz prevăzute cu grătare
pentru gătit, mănuși pentru grătar, furculițe
pentru grătar, clești pentru grătar, grătare
(neelectrice), spatule pentru grătar, grătare
pentru camping, suporturi de grătare, grătare
neelectrice pentru bucătărie, grătare (ustensile
pentru gătit), scânduri din lemn pentru grătar,
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
perii de curățare a grătarelor, răzuitoare pentru
grătar (produse pentru curățare), ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, pelete
pentru afumat alimente, furnizare de informații
publicitare, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing de produse, marketing
digital, marketing pe internet, marketing
promoțional, 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, toate aceste
servicii fiind în legătură cu produsele din clasele
4, 11 şi 21 solicitate la înregistrare.
───────

(111)181014

(210)
(151)
(732)

M 2021 01738

(740)

ALECU BOGDAN, L.PATRASCANU
2, JUDEŢ BACAU, BACAU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

10/03/2021
REGAL FRM ANDREI SRL, SAT
MATCA, COMUNA MATCA, NR.
369, JUDEŢ GALAŢI, MATCA,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

PERITA
(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.
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.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
aşternuturi pentru animale, produse alimentare
și hrană pentru animale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01764

(111)180997

05/03/2021
EMILIAN VASI, PIATA
ACADEMICIAN CAIUS IACOB,
NR. 17, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

IARMAROC.com
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.03;
26.03.16
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F0AA00), gri închis (HEX #262626)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Intermediere
publicitară,
promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare
computerizată
de
afaceri,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, 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, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare vânzării de bunuri și servicii

pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, servicii de recrutare de
personal, recrutare de personal permanent,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
servicii de intermediere de recrutare de
personal, recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pe perioadă
determinată, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor și al marketingului, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
concepere de material publicitar, editare și
actualizare de texte publicitare, editare postproducție de publicitate și reclame, difuzarea
de date privind publicitatea, dezvoltarea și
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implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, dezvoltare de conceptii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, furnizare de modele
în scopuri publicitare, întocmire de reclame,
marketing pentru evenimente, marketing pe
internet, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, plasare de reclame, organizarea de
publicitate, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri 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,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, 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
material publicitar vizual, producție de material
publicitar, producție de clipuri publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți
(publicitate), promovare de evenimente speciale
(publicitate), publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare, în format electronic.

36. Închirieri de birouri, închirieri de clădiri,

închirieri de spaţii comerciale, închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare),
intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare, închirieri de apartamente şi birouri.
43. Servicii de restaurant şi bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale bistrourilor, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de organizare de
banchete (mâncare și băutură), închiriere de săli
pentru evenimente speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01803

(111)181049

08/03/2021
SC FITNOTFAT SRL, STR. AZUGA
29, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440070, SATU MARE,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01798

(111)181236

08/03/2021
MACONDO INVEST S.R.L., BD.
REGINA ELISABETA NR. 39,
ETAJ 2, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CASA MIȚA BICICLISTA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)

FITNOTFAT

Clasificare Viena: 02.03.08; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX #4d4d4d),
verde (HEX #aec53c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și activități sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01818

(111)180910

08/03/2021
CITY GARDEN RESIDENCE SRL,
ALEEA ARHEOLOGILOR NR 2A,
INTER. 16, ET. 3, AP. 16, SECTOR
6, BUCURESTI, 060915, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181004
09/03/2021
SC STEEL VISION SRL, STR.
SIMION PRODAN PROBU NR.
4-6, BL. 1A, ET.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400000, CLUJ,
ROMANIA
M 2021 01833

CĂSUŢELE CĂLĂTOARE

BONTON LUXURY VILLAS

(531)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.05
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

Clasificare Viena: 01.03.06; 05.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fed102), negru (HEX #303030), verde
închis (HEX #266d35), verde deschis
(HEX #42a557)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închirierea vehiculelor.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01855

(111)181115

09/03/2021
VIPERX DISTRIBUTION,
BULEVARDUL BUCURESTI NR.
55, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430013, MARAMUREȘ,
ROMANIA

VIPERX
(511)
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu accesorii pentru automobile, 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 vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație.
37. Furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de automobile, înlocuire de
acumulatori, înlocuirea bateriilor, înlocuirea
luminilor, instalare de aparate de radio,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, instalare de echipamente
audiovizuale, instalare de instalații de iluminat,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
electronice, aplicare de motive decorative pe
automobile, asistență în caz de pană de vehicule
(reparare), consultanță cu privire la repararea de
vehicule, curățare completă pentru automobile,
curățare și spălare a autovehiculelor, curățare
igienică (vehicule), curățarea automobilelor,
curățarea vehiculelor cu motor, curățarea
și lustruirea autovehiculelor, finisare de
automobile, întreținerea automobilelor, reparații
de automobile, servicii de recondiționare
automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, reparații și întreținere de automobile,
tuning pentru electromotoare și motoare
de automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181158
09/03/2021
ROXANA TEICA, STR.
ARMENEASCA NR. 19, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021042, ROMANIA
M 2021 01862

ROXENN DESIGN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01878

(111)181050

10/03/2021
S&M DUAL INVEST SRL, STR.
OITUZ, NR. 30A, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru spălarea rufelor, balsam rufe,
săpun, nemedicinal, amidon pentru spălarea
rufelor, preparate de albire decoloranti pentru
scopuri casnice, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, preparate de curăţare,
coloranţi pentru toaletă, preparate cosmetice
pentru băi, degresanți, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât
cei utilizați în procesele de fabricație și în
scopuri medicale, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca și deodorant,
șervețele antitransfer culoare, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, șampoane, nemedicinale,
preparate toaletă, înălbitor de rufe/preparate
pentru albirea rufelor, preparate de înmuiere a
rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor.
───────

SETHEI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
01.07.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01919

(111)181001

10/03/2021
YOOKONEK SRL, STR. BAIA
MARE NR. 8, BL. 7A1, SC. 1, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 01928

11/03/2021
LUXURA ELITE CLUB SRL, SAT
DUMBRAVITA, STR. BARCELONA,
NR.3, BL.B2, ET.P, AP. SAD 5, JUD.
TIMIŞ, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

Luxura UniQ'e Concierge
(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
───────

Gallus
(531)
(591)

(111)180995

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Culori revendicate:albastru (Pantone
blue +cyan 100)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01992

(111)181385

12/03/2021
SABINA IONESCU, STR.
GLADIOLELOR NR. 10, PARTER,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.15; 26.01.01
(591) Culori revendicate:negru, galben, bej,
alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

HIRUDINARIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale si̦ de uz
veterinar, preparate chimice de uz sanitar,
preparate și articole sanitare, preparate
biologice de uz medical, preparate medicale,
preparate farmaceutice, creme medicinale,
creme medicale terapeutice, creme de picioare
(medicinale), creme pentru ameliorarea durerii,
creme medicinale pentru piele, creme pentru ten
(medicinale).

(111)181386

(210)
(151)
(732)

M 2021 02170

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

───────

17/03/2021
JUSTIȚIE XXI SRL, STRADA
BUNĂ ZIUA NR. 39, BLOC E7D,
SCARA 2, ETAJ 7, AP. 119,
JUDEȚUL CLUJ, MUNICIPIUL
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

(111)180653
16/03/2021
IHB LANGUAGE TRAINING
CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RADULESCU MOTRU NR. 29,
BL. 33, SCARA 3, ET. 8, AP. 105,
SECTOR 4, BUCURESTI , 2,
ROMANIA
M 2021 02126

Die Deutsche Akademie
Bukarest Germană pentru
copii și adolescenți
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. 1024766, din data 06.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii:Die Deutsche Akademie
Bukarest Germană pentru copii și adolescenți

TaxaTimbru.ro by MyJustice
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1026074/17.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "TaxaTimbru.ro".

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.09; 24.17.02
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
122C), albastru (Pantone 534C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații de servicii de cloud computing, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, drivere pentru software, instrucțiuni
de operare şi utilizare stocate în format
digital pentru calculatoare şi software de
calculator, programe pentru computer (software
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descărcabil), publicații electronice descărcabile,
softuri educative, software de comunicații,
software video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea datelor,
software de realitate virtuală, software de
calculator pentru codificare, software de
prelucrare a datelor, software înregistrat pentru
computere, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (api), software
descărcabil pentru îmbunătăţirea posibilităţilor
audiovizuale ale aplicaţiilor multimedia şi anume
integrarea de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi
animate, software pentru automatizare redactare
documente.
35. Compilarea și sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea
de documente (lucrări de birou), gestionarea
computerizată a fișierelor.
36. Servicii financiare, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată, furnizare
de servicii financiare prin intermediul unei rețele
globale de computere sau prin Internet.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare (furnizori de
servicii), transmiterea electronică de mesaje,
date și documente, transmiterea on-line de
documente prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare.
42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-uri de
calculator (site-uri web), instalare de software de
calculator, mentenanță de programe informatice,
redactare tehnică de documente automatizate,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, asigurarea utilizării temporare de
aplicații web, software ca serviciu (SaaS).
45. Servicii juridice, licențierea drepturilor de
proprietate intelectuală.
───────

(111)181259
25/03/2021
SC ARAMIS FEELING SRL, STR.
SPERANTEI NR. 3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 02484

(740)

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU,
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

aramis Feeling
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:rosu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu exceptia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru mașinile de
adresare, mașini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi
adezive pentru papetărie sau de uz casnic,
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, animații de tip
celulă, invitații (papetărie), acuarele și culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, table
aritmetice și tabla inmulțirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artiști, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
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pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, șine de legare
(legatul cărților), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de
scris, sugative, schițe și planuri, materiale
de legătorie, aparate și mașini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărți,
cărți broșate, semne de carți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri și cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii în mai multe culori, benzi pentru
trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou și capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărților și panză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie și cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperți (papetărie)/învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecții din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecții din hârtie pentru
sertare, partumate sau nu, blocuri de desen, ace
pentru panou de pluta/piuneze, planșete pentru
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, penițe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
benzi elastice pentru birou, hârtie pentru
electrocardiograf, galvanotipie, șabloane de
broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
șabloane pentru ștergere, ace pentru gravură,
gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mache (pastă de hârtie)/
statuete din papier mache (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
ulilizare la birou, stegulețe din hârtie, învelitori

pentru ghivecele de flori din hârtie și învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii și dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, mașini de francat pentru utilizare
la birou, aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărți
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic și paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), țesături gumate pentru papetărie,
gume (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele
din hârtie, specimene de manuscris pentru
copiere, cutii de palării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice,
suporturi pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru
carnețele de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, fișe de cartotecă
(papetărie), cartotecă, tușuri de desen, cerneală,
satoane de cerneală, satoane de cerneală
(rezervoare de cerneală), tușiere, panglici de
cerneală, folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, suporturi de
călimară, călimari, clei de pește pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modela,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ștampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din
amidon, ambalare (amortizare, umplutură),
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptușire din hârtie sau carton și umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notițe
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(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în școală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi și carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decat articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hartie pentru canapelele de examinare
medicală, mașini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură și caligrafie, prespapieruri, papier
mache (pasta de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, gulori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare și
cutii pentru stilouri, materiale pentru ștergerea
stiloului, mașini de ascuțit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuțitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilou, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru mașini de
tricotat tip Jacquard, publicații periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deșeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare
tiparite, materiale tiparite, publicați tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru patură pentru imprimanta, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu șnur retractabil pentru suporturile

de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condele de ardezie, cărți
de cimtece, bobine pentru panglicile de cemeală,
spray-uri creta, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri și creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle
T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu exceptia aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, șabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor, caractere (numere și litere)/
litere (caractere), panglici pentru mașina de
scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetarie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de
scris, cărți de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
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, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
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gonflabile și 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, căpițe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebelușilor,
agățători pentru genți, nemetalice, coșuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roțile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepția
lenjeriei, paturi și culcușuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice și nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolțuri, nemetalice,
suporturi pentru cărți (mobilă), dulapuri pentru
cărți, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice
și dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru
perii, bare de protecție pentru pătuțurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, busturi
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, cercuri pentru butoaie,
nemetalice, butoaie din lemn pentru decantarea
vinului, butoaie, nemetalice, șezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri și țevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agățători
pentru haine/agățători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agățat, nemetalice și cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea țevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeș vegetal,
portmantouri, pătuțuri pentru copii, tejghele

(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
uidile, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, calareți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de
punte, decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deșeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuști pentru câini, fitinguri
de uși, nemetalice, manere de uși, nemetalice,
zăvoare de uși, nemetalice, sonerii de ușă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru ușile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uși, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uși, nemetalice, uși pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (știfturi), nemetalice/
știfturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
pidoare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceara, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coșuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureți, panouri despărțitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă,
roțile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri) pentru transportul obiectelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleți de manipulare,
nemetalice, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebelușului, perne pentru
formarea capului bebelușului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brățări de identificare, nemetalice, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
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pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuști pentru animalele de
gospodărie, panouri de agățat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleți
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete/covorașe detașabile sau protecții
pentru chiuvete, saltele pentru țarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decorațiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuțe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuțe, standuri pentru ziare, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice,
plăcuțe de înmatriculare, nemetalice, piulite,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie, rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susținere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepția
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeți din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
și nici din zidărie, bazine, nu din metal și nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierastraie cu masă (mobilă), mobilier
școlar, suporturi pentru ascuțit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecție pentru șeminee
(mobilă), ecrane de protecție (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, șuruburi,
nemetalice, capace de etanșare, nemetalice,

scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unități de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobilițe (juguri), vitrine (mobile), scaune de duș,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covorașe de dormit, saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru mașinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori, manechine pentru
croitorese, manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleți
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), carucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotițe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru mașinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), platforme pentru schimbarea
bebelușilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru țevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de
înfășurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn țesut/rolete interioare
din lemn țesut, mese de scris, ambră galbenă,
chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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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 vanzare 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, administrarea
programelor de fidelizare destinate celor
care calatoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă și 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 (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în 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 constructii, furnizarea de
informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terti,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la potrivirea potentialilor investitori privati cu
antreprenorii care au nevoie de finantare, servicii
de agentie de informatii comerciale, asistenta
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informatii comerciale și consiliere
pentru consumatori in alegerea bunurilor
și serviciilor, administrare comerciala privind

licentierea bunurilor și serviciilor apartinand
terțior, oferirea de informatii de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comerciala, servicii de informatii competitive,
compilarea de informații in baze de date
computerizate,
compilarea
statisticilor,
compilarea indexurilor de informatii pentru
scopuri
comerciale
sau
publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanta privind strategiile de comunicare in
relatiile publice, consultanta privind strategiile
de comunicare in publicitate, analiza costurilor,
cautare de date in fișierele calculatorului pentru
terti, demonstratii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directa
prin poșta, raspandirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, intocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agentie
de ocupare a fortei de munca, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agentie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare in pagina
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informatii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing in
cadrul editarii produselor software, servicii de
relatii media, servicii de comunicatii corporative,
inchiriere de echipament de birou in spatii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vanzari, negocierea și incheierea de tranzactii
comerdale pentru terti, negocierea contractelor
de afaceri pentru terti, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terti, inchiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o retea
de calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii și vanzatorii de
bunuri și servicii, servicii de comert online cu
amanuntul pentru muzica digitală descarcabila,
servicii de comert online cu amanuntul pentru
tonurile de apel descarcabile, servicii de comert
online cu amanuntul online pentru filmele și
muzica descarcabila și preinregistrata, sondaje
de opinie, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
targuri comerciale, organizarea de spectacole
de moda in scopuri promotionale, publicitate
exterioara,
managementul
administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenta de afaceri), publicitate
cu plata per dick, intocmirea ștatelor de plata,
consultanta
in
domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii
de fotocopiere, inchirierea mașinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare cu
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amanuntul, servicii
de
comparare
a
preturilor, servicii de achizitie pentru terti
(achizitionarea de bunuri și servicii pentru
alte
afaceri),
promovarea bunurilor
și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologica in vederea
selectarii
de
personal,
relatii
publice,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, inregistrarea
comunicarilor
și
datalor
scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de atasamente ale utilizatorilor in
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amanuntul
in legatura cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor in scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comert cu amanuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terti, inchirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii in scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
cautare pentru promovarea vanzarilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, cautarea de sponsorizari,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicatii, sistematizarea informatiilor in
baze de date computerizate, marketing cu public
tinta, pregatirea documentatiei fiscale, servicii
de comert cu amanuntul pentru lucrările de
arta furnizate de galeriile de arta, servicii de
depunere a documentatiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonatii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicarilor (lucrari de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, actualizarea
și mentinerea informatiilor in registre, inchirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vanzare 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181052
02/04/2021
ALESI NB SRL, SOS. IANCULUI
60, BUCURESTI, 030127,
ROMANIA
M 2021 02488

Atelier de Margelit
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, produse de bijuterie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181046
29/03/2021
RECLANATION SRL, STRADA
ACADEMIEI NR. 9, ETAJ 4, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010012,
ROMANIA

M 2021 02553

Rec!a Nation
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.04
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 259
C), verde (Pantone 320 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii
în
domeniul
științei
și
tehnologiei, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, dezvoltare
de sisteme computerizate, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
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comerciale, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare
a datelor, servicii de transfer de date, servicii
informatice de analiză de date.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02581

(111)180751

30/03/2021
G.M.CONSTRUZIONI S.R.L.,
ȘOSEAUA VRANCEI KM 3,
JUDEȚUL VRANCEA, ODOBEȘTI,
VRANCEA, ROMANIA

NOMENIUS S.R.L., STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GM Construzioni
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1027254/28.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: Construzioni.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.12; 07.01.24
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
inchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, vânzare prin licitație publică, servicii
de intermediere în achiziții, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing imobiliar, analiză de

marketing în domeniul imobiliar, licitaţii în
domeniul imobiliar, organizare și coordonare
de licitații imobiliare, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, servicii de intermediere
comercială.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare, servicii
de evaluare, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, brokeraj imobiliar, colectarea chiriilor,
agenție de închirieri de locuințe (apartamente),
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, consultanță imobiliară, 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.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
extracție de resurse naturale, aplicare de
șape, acoperirea pasajelor, amenajare de
terenuri (construcții), aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, aplicarea de tencuială
pe clădiri, zugrăvirea caselor, vopsire și
lăcuire, terasamente, supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, supravegherea lucrărilor
de demolare a clădirilor, supravegherea pe
șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
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de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire
și decorare de clădiri, lucrări de reparații
la clădiri, ameliorarea solului, construire de
structuri subterane, construcție de clădiri de
apartamente.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180991
30/03/2021
IQUALITY SRL, STRADA
INDEPENDENTEI NR.8, BLOC 3,
SCARA A, ETAJ 3, AP.14. JUD.
ARGEŞ, PITESTI, 110258, ARGEȘ,
ROMANIA
M 2021 02595

iQuality
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.23
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ceasuri inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări inteligente pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor (electrice şi mecanice), computere,
software, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcţionare şi creare hărţi, ceasuri
inteligente, dispozitive de comunicaţii portabile,
sub formă de ceasuri de mână, ceasuri
de mână care comunică date la alte
dispozitive electronice, aparate de fotografiat,
camere de bord, carcase pentru camere,
camere video portabile, suporturi pentru
camere video, tablete, software pentru tablete,
huse pentru tablete, tastaturi pentru tablete,
telefoane, telefoane inteligente, telefoane fără
fir, huse pentru telefoane, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, ochelari cu camera video,
aparate de supraveghere vizuala, aparate
de control de supraveghere (electrice),
microfoane, detectoare, brățări inteligente,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
carduri de memorie, boxe, boxe portabile,
casti fara fir, casti audio, ochelari de realitate
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virtuală, tocuri de ochelari de vedere, ochelari de
soare, rame foto digitale, baterii externe, genți
adaptate pentru laptopuri, masti de protectie,
brelocuri electronice sub formă de dispozitive de
comandă la distanță, amplificatoare, imprimante,
imprimante multifuncționale (MFP), imprimante
termice, camere de unghi mort pentru
autovehicule, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, folii de
protecție pentru tablete, camere WEB, camere
de termoviziune, camere retrovizoare pentru
vehicule, sonerii electronice cu camere video
pentru uși, temporizatoare (pentru camerele de
luat vederi și aparatele de fotografiat), memorie
flash, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, USB hub-uri, routere USB fără fir,
unități flash USB cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, încărcătoare
usb pentru țigările electronice, trepiede pentru
aparate fotografice, lacăte cu amprentă digitală,
emițătoare și receptoare wireless.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180992
06/04/2021
INSPIRE CONCEPT SRL, STR.
PESCARUSULUI, NR 12, BL D6,
SC 4, ET 1, AP 50, SECTORUL 2,
BUCURESTI , 022166, ROMANIA
M 2021 02799

Homemade Spa
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri
esențiale
naturale,
preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180790
01/04/2021
ASOCIAȚIA LUMINA LEX,
BULEVARDUL NICOLAE
GRIGORESCU NR 14, BLOC
V20, SCARA 2, PARTER, AP. 23,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030452,
ROMANIA

(111)180948

(210)
(151)
(732)

M 2021 02808

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 02660

06/04/2021
MARIUS-CĂLIN MARINOFF,
STR. CĂPITAN ALEXANDRU
ȘERBANESCU 26, BLOC XVII
B, SCARA 2, ETAJ 4, AP. 26,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LUX MUNDI
medhoff PROTECTION
AND RESPONSABILITY

(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.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.13.24; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:gri, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Alcool sanitar, seringi preumplute pentru
scopuri
medicale
ce
contin
produse
farmaceutice.
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9. Cântare de baie, cântare pentru bebeluşi,

cântare cu analizoare de masă corporală,
cântare pentru măsurare ţesut adipos, aparate
de măsurarea temperaturii de uz casnic,
termometre de laborator, termometre cu
infraroşu, aparate de masurat alcoolemia.
10. Seringi de uz medical, tensiometre,
pulsoximetre, glucometre, termometre clinice,
termoscanere de uz medical, testere alcoolemie
de uz medical, suporturi ortopedice si orteze
de uz medical, perfuzoare, dispozitive pentru
mobilitate (carje, cadre ajutatoare pentru
locomotie), stetoscop, dispozitive medicale
pentru monitorizare, aparate auditive, lampi
uv de uz medical, masti protectie faciala,
de uz medical, aparatura medicala, accesorii
aparatura medicala pentru spitale, dispozitive
si accesorii medicale, de uz casnic, uniforme
medicale.
11. WC de cameră, cu rotile.
12. Scaune cu rotile.
25. Uniforme medicale.
───────

(111)180657

(210)
(151)
(732)

M 2021 02824

(740)

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

06/04/2021
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.13; 25.01.18
(591) Culori revendicate:maro, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, carne și produse din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, cârnați, cârnați vegetali,
cârnați afumați, caltaboși (cârnați), cârnați cruzi,
cârnați conservați, carne pentru cârnați, cârnați
uscați la aer, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, carne conservată, carne
ambalată, carne feliată, carne proaspătă, carne
preparată, carne gătită, la conservă, extracte
din carne, carne tocată, gustări pe bază de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, înlocuitori de carne, plăcintă cu carne,
pârjoale din carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse din carne preparate,
umplutură de carne pentru plăcinte, salam,
mezeluri, babicuri, cârnați, paste de carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, extracte din carne, cârnați în aluat, carne
tocată.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

Cârnați de la Conac

M 2021 02843

(111)180993

07/04/2021
OH KIMONO SHOP SRL, STR.
GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAMERA 1, BL. 173, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, BUCUREŞTI, ROMANIA

Oh Kimono
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. 16 Hârtie şi carton, 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, materiale pentru filtrare din hârtie,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic.
24. Materiale textile, produse textile şi
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, materiale textile din alfa, ambalaje
din material textil pentru cadouri, articole
din materiale textile pentru şaluri şi eşarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
individuale confecţionate din materiale textile
lipite de materiale cauciucate, articole individuale
confecţionate din materiale textile lipite de
materiale plastice, articole individuale realizate
din materiale plastice neţesute, articole
individuale realizate din materiale plastice
ţesute, articole laminate din piese textile, cu
proprietăţi izolante, articole neţesute (textile),
articole textile imprimate individuale, articole
textile la bucată (acoperite cu poliuretan) pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, articole textile la bucată pentru
confecţionarea cuverturilor de pat, articole textile
la bucată pentru fabricarea mobilierului tapiţat,
articole textile la bucată realizate din materiale
plastice, articole textile la bucată pentru
scopuri de mobilare, articole textile la bucată
folosite pentru confecţionarea pantofilor, articole
textile la bucată folosite pentru confecţionarea
îmbrăcăminţii de protecţie, articole textile
la bucată pentru confecţionarea cizmelor,
articole textile la bucată pentru confecţionarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecţionarea feţelor de pernă, articole textile la
bucată pentru confecţionarea filtrelor industriale,
articole textile la bucată pentru confecţionarea
prosoapelor, articole textile la bucată pentru
confecţionarea îmbrăcăminţii, articole textile la
bucată pentru producţia confecţiilor, articole
textile la bucată pentru îmbrăcăminte, articole
textile sintetice la bucată, articole transpirabile
confecţionate din materiale textile fixate cu
cauciuc, articole transpirabile confecţionate din
materiale textile fixate cu materiale plastice,
batiste care sunt bucăţi din material textil,
postav pentru masă de biliard, brocarturi,
ţesături de bumbac, calico (ţesături), canava
(ţesături), canava (ţesături) pentru tapiserie
sau broderie, ţesături pentru capitonare,
catifea, chingi tensionate pentru tapiţerie, crep
(ţesături), pânză de cânepă, ţesături de cânepă,
căptuşeli pentru perdele, căptuşeli textile pentru

articole care servesc la acoperirea capului,
căptuşeli textile pentru îmbrăcăminte, căptuşeli
textile în produse, crepon, damasc (ţesături),
deşeuri textile folosite la fabricarea hârtiei,
dubluri din materiale textile la bucată, dubluri
(ţesături) interioare, dublură (ţesături), fetru,
fetru (materiale textile), finet, flanel (ţesătură),
flanele confecţionate din copolimeri, flanele
confecţionate din poliester, flanele confecţionate
din polipropilenă, foi de pânză groasă de
cânepă pentru protecţie, folii de plastic pentru
fabricarea hainelor de unică folosinţă, folii
de plastic pentru fabricarea aşternuturilor de
unică folosinţă, folii de plastic pentru fabricarea
pelerinelor de unică folosinţă, fulare (ţesături),
ţesături din mătase pentru şabloane de imprimat,
ţesături de in, pânză de iută, ţesături de iută,
jerseu (material), ţesături pentru lenjerie, ţesături
de lână, marabu (ţesături), material pentru
marginile saltelelor tatami, ţesături de mătase,
întărituri, mătase artificială, materiale având
la bază lână filată (ţesături), materiale care
înlocuiesc textilele, confecţionate din materiale
sintetice, materiale buclate tricotate din fibre
chimice, materiale combinate pe bază de
lână, materiale compozite textile, materiale
cu imprimeuri, materiale căptuşite cu polimer,
materiale de caşmir, materiale de mătase,
materiale de tapiţerie, materiale de tapiţerie
ignifuge, materiale din catifea reiată, materiale
din denim, materiale din fibre mixte, materiale din
fire de lână, materiale din fire şi fibre regenerate,
materiale din in, materiale din lână, materiale
din resturi de bumbac, materiale folosite
pentru fabricarea îmbrăcămintei, materiale
folosite în confecţionarea hainelor, materiale
impermeabile, materiale impermeabile folosite
la fabricarea mănuşilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea jachetelor, materiale
impermeabile folosite la fabricarea pantalonilor,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
pălăriilor, materiale neţesute, materiale pentru
broderie tăiate în prealabil, materiale pentru
capitonare, materiale pentru costume, materiale
pentru dubluri interioare, materiale pentru fagure
(textile), materiale pentru intarsii din pânze
neţesute, materiale pentru perdele ca articole
textile, materiale pentru realizarea accesoriilor
textile pentru mobilier, materiale pentru serigrafie
pentru industria sticlei, materiale pentru tapiţerii,
materiale pentru învelirea pernelor, materiale
plastice (înlocuitori de ţesături), materiale
rezistente la căldură (altele decât pentru izolaţie),
materiale spongioase pentru uz textil, materiale
ţesute pentru canapele, materiale ţesute pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
folosite în camere sterilizate, materiale ţesute
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pentru fotolii, materiale ţesute pentru mobilier,
materiale textile (articole textile sub formă
de sul), materiale textile ca piese textile
confecţionate din amestec de fibre, materiale
textile ca piese textile pentru utilizare la peticire,
impermeabile, materiale textile căptuşite folosite
la fabricarea articolelor din piele, materiale textile
căptuşite folosite la fabricarea geamantanelor,
materiale ţesute pentru perne, materiale
ţesute sub formă de plasă, materiale textile
elastice pentru îmbrăcăminte, materiale textile
folosite la fabricarea branţurilor de încălţăminte,
materiale textile din ţesături elastice, materiale
textile din fibre organice, cu excepţia celor
pentru izolare, materiale textile folosite la
fabricarea aşternuturilor, materiale textile folosite
la fabricarea draperiilor, materiale textile
folosite la fabricarea mobilierului, materiale
textile folosite la fabricarea îmbrăcăminţii
sportive, materiale textile folosite la fabricarea
încălţămintei, materiale textile folosite în
fabricarea articolelor pentru pat, materiale
textile folosite în fabricarea paturilor, materiale
textile impermeabile, materiale textile la bucată,
materiale textile mixte din fire elastice, materiale
textile întărite cu plastic, materiale textile
neţesute confecţionate în principal din hârtie,
materiale textile neţesute din fibre naturale,
materiale textile neţesute din fibre sintetice,
materiale textile pentru confecţionarea hainelor
de stradă pentru bărbaţi, materiale textile
neţesute tratate la cald, materiale textile
neţesute, din polipropilenă, materiale textile
pentru confecţionarea păturilor, materiale textile
pentru încălţăminte, materiale textile pentru
confecţionarea de articole de îmbrăcăminte,
materiale textile pentru costume, materiale
textile pentru cămăşi, materiale textile pentru
lenjerie, materiale textile pentru producţia de
îmbrăcăminte, materiale textile (produse din
material textil) din fibră de carbon, materiale
textile (produse), materiale textile pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
materiale textile pentru confecţionarea hainelor
de stradă pentru femei, materiale textile
pentru tapiţerii, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate la broderii, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate în
producţie, materiale textile ţesute pentru tapiţerii,
materiale textile ţesute cu proprietăţi de protecţie
împotriva razelor electromagnetice, materiale
textile utilizate drept căptuşeală pentru articole
de îmbracaminte, materiale textile utilizate la
fabricarea jerseelor, materiale textile utilizate la
confecţionarea genţilor, materiale textile utilizate
la fabricarea portmoneelor, materiale textile

vândute la set pentru fabricarea monştrilor
de jucărie, materiale textile ţesute pentru
aşternuturi, mochetă (ţesături), moleschin,
moleschin (ţesătură) muselină (ţesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), pânză
folosită la broderie (canava), pânză folosită la
tapiserie (canava), pânză groasă de cânepă,
pânză pentru broderii, pânză întinsă pentru
brodare, pânze confecţionate din fibre sintetice
(cu excepţia celor pentru izolare), pânze
de modelare pentru utilizare în industria de
fabricare a hârtiei, pânze din lână ţesute
sub formă de plasă, pânze elastice tricotate
pentru articole de îmbrăcăminte sportive, pânze
elastice tricotate pentru corsaje, pânze elastice
tricotate pentru lenjerie intimă de damă, pânză
specială pentru mesele de biliard, pânză ţesută
cu căptuşeală din poliuretan permeabil la
aer pentru îmbrăcăminte impermeabila, pânză
ţesută cu căptuşeală din poliuretan permeabil la
aer, produse confecţionate din fetru, pânzeturi
ornamentate cu motive geometrice sau florale,
pâslă ţesută, produse din material textil la
bucată, produse textile la bucată din bumbac,
produse textile pentru confecţionarea articolelor
de îmbrăcăminte, pânză de sac, role de pâslă,
site (ţesături din fire textile), stofe din păr
(ţesături), suluri de materiale textile, şeviot
(ţesături), tafta (ţesătură), ţesături din amestec
de bumbac şi cânepă, ţesături din amestec de
cânepă şi lână, ţesătură din dantelă tricotată,
ţesături din amestec de cânepă şi mătase,
ţesături din amestec de lână şi bumbac, ţesături
din amestec de mătase şi lână, ţesături din
amestec de mătase şi bumbac, ţesături din
amestec pe bază de cânepă, ţesături din
amestec pe bază de mătase, ţesături din
bumbac, ţesături din dantelă, ţesături din fibre
semisintetice, ţesături din fibre utilizate pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
ţesături din fibre utilizate pentru confecţionarea
căptuşelilor pentru genţi, ţesături din fire de
cauciuc îmbrăcate în fire textile (de uz textil),
ţesături din fire de cânepă, ţesături din fire
sintetice, ţesături din in, ţesături din lână folosite
la fabricarea costumelor, ţesături din lână folosite
la fabricarea jachetelor, ţesături din lână folosite
la fabricarea paltoanelor, ţesături din lână folosite
la fabricarea pantalonilor, ţesături folosite pentru
producţia de îmbrăcăminte, ţesături mixte pe
bază de bumbac, ţesături întărite (textile),
ţesături pentru cămăşi, ţesături pentru lenjerie,
ţesături pentru mobilier sub formă de articole
textile individuale, ţesături pentru realizarea
de articole de îmbrăcăminte, ţesături presate
utilizate în industria de fabricare a hârtiei, ţesături
pentru îmbrăcăminte, ţesături tricotate din fire
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de mătase, ţesături tricotate din fire de bumbac,
ţesături tricotate din fire de lână, tricoturi
(materiale), ţesături de viscoză, materiale textile
ca piese textile pentru utilizare la tapiserie,
materiale textile care cont in fibre anorganice,
materiale textile care imită piei de animale,
materiale textile cauciucate, materiale textile
confecţionate din fibre acrilice, cu excepţia celor
pentru izolare, materiale textile confecţionate din
materiale sintetice, materiale textile căptuşite,
materiale textile căptuşite folosite la fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de

încălţăminte, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte şi
părţi ale acesteia încălţăminte şi articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exerciţiilor de judo, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), articole de
îmbrăcăminte pentru domnişoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecţionate din imitaţie
de piele, articole de îmbrăcăminte din
imitaţie de piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbracaminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcă minte pentru triatlon, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru golf, cu excepţia
mănuşilor, articole de îmbrăcăminte religioase,
articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluşi, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din caşmir, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
luptelor grecoromane, articole purtate în jurul
gâtului, articole vestimentare pentru bărbaţi,
ascoturi (cravate), halate de baie, slip bărbătesc
de baie, bandane, baticuri, baticuri de purtat la
gât, baticuri de pus pe cap, batiste de buzunar,
bavete cu mâneci, nu din hârtie, bavete din
material plastic pentru sugari, bavete din pânză,
bavete pentru copii (nu din hârtie), bavete, cu
excepţia celor din hârtie, bentiţe de gât (părţi de

articole de îmbrăcăminte), bentiţe de protecţie
pentru urechi, bentiţe şi manşete absorbante,
bentiţe şi manşete absorbante pentru tenis,
benzi antiperspirante pentru încheietură, benzi
de susţinere pentru obi (obiage), benzi pentru
încheietura mâinii, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze albe de spital, bluze cu
glugă, bluze cu guler pe gât, bluze cu guler
înalt, bluze de antrenament, bluze de trening,
blănuri, blănuri (îmbrăcăminte), bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze şi şorturi
pentru sport, bluziţe pentru bebeluşi, bluzoane,
bluzoane de pânză groasă, boa (eşarfe din
pene), body-uri purtate de dansatori, bolerouri,
brâie pentru chimonouri (koshihimo), brâie
(îmbrăcăminte), brâie pentru smoching, bretele
de susţinere pentru ciorapi, bretele pentru
bărbaţi, bretele pentru imbracaminte, broboade
(articole de îmbrăcăminte), brâu lat pentru
chimono (obi), brâuri (imbracaminte), burka,
bumuzuri, burtiere pentru femei însărcinate
(articole de îmbrăcăminte), caftane, caftane
(mantale lungi de gală), cagule pentru schiori,
căciuli tip cagulă, cămăşi, cămăşi care se
poartă fără cravată, camasi cu mâneca lunga,
cămăşi cu mânecă scurtă, cămăşi cu guler
fără nasturi, cămăşi de costum, cămăşi cu
nasturi, cămăşi de tip hawaian cu nasturi în
faţă, cămăşi de vânătoare, cămăşi din catifea
reiată, cămăşi din fibre de ramie, cămăşi din
materiale ţesute, cămăşi din tricot, cămăşi
hawaiene, cămăşi matlasate de uz sportiv,
cămăşi pentru camuflaj, cămăşi pentru costum,
camizole de noapte, cape, cape şi pelerine,
capoate, cardigane, centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), cămăşi pentru pescari,
cămăşi pentru gravide, cămăşi purtate peste
îmbrăcăminte, cămăşi rezistente la vânt, cămăşi
sport care absorb umezeala, cămăşi stil sport,
cămăşi şi furouri, căptuşeli confecţionate (piese
vestimentare), căşti de protecţie contra, frigului
pentru urechi (articole de îmrăcăminte), centuri
de piele, centuri din materiale textile, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
piele sintetică, chador, chaparajos (pantaloni
stil cowboy), cheongsam (rochii tradiţionale
chinezeşti), chimonouri, chimonouri japoneze,
chimonouri lungi (nagagi), ciorapi, ciorapi 3/4,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism, ciorapi
până la genunchi cu bandă elastică, haine de
lucru, haine de stradă, haine de ploaie, haine
de stradă pentru copii, haine de stradă pentru
bărbaţi, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine de stradă pentru
băieţi, haine din denim pachete, pardesie etc.),
haine din lână, haine impermeabile de purtat
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în aer liber, haine pentru copii, haine tip parka,
haine şi jachete de blană, haine tricotate, halate
de baie, halate de baie cu glugă, halate de
casă, halate de laborator, halate de plajă, halate
pentru botez, halate pentru frizerii bărbăteşti,
halate pentru gravide, hanorace, hanorace
cu glugă, hanorace sport, helănci, hijaburi,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
şi copii mici, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activităţi în
aer liber, îmbrăcăminte japoneză tradiţională,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
îmbrăcăminte pentru nou născuţi, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
impermeabile, indispensabili, jachete, izmene,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete casual, jachete coreene de
exterior, purtate peste articolele vestimentare de
bază (magoja), jachete cămaşă, jachetă scurtă
purtată peste kimono (haori), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari şi copii mici, îmbrăcăminte
ţesută, îmrăcaminte cu protecţia contra vântului,
încălzitor de găt, învelitoare de şosete în stil
japonez (de purtat peste tabi), jachete cu
două feţe, jachete de antrenament, jachete de
blană, jachete de călărie, jachete de safari,
jachete de seară, jachete de stradă, jachete de
tenis, jachete de trening, jachete din bumbac,
jachete din denim, jachete (îmbrăcăminte),
jachete impermeabile, jachete lungi, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
femei, jachete pentru bărbaţi, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jachete
safari, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
sport, jerseuri (îmbrăcăminte), khimaruri, jiletci,
kilturi (fuste scoţiene din tartan), lenjerie intimă
şi de noapte, manşete (îmbrăcăminte), mantouri,
măşti de faţă (îmbrăcăminte), măşti de faţă
(articole de modă), muu muu (rochii hawaiiene
largi, cu modele multicolore), niqaburi, paltoane,
pantalona şi pentru bebeluşi, pantaloni, pelerine
de damă, ponchouri, rochii de gală pentru femei,
rochii de bal, robe (robe tradiţionale), sarafane,
saronguri, seturi de maiouri şi şorturi (articole
vestimentare), trenciuri, tricoturi (îmbrăcăminte),
vestă coreea tradiţională de bază pentru femei
(baeja).
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, abonament la un pachet media
de informaţii, achiziţionare de produse şi servicii
pentru alte firme, achiziţii de produse în numele
societăţilor terţe, administrarea comercială a

licenţelor produselor şi a serviciilor pentru terţi,
administrarea vânzărilor, servicii de agenţii de
import-export, analiză de preţ, servicii de comerţ
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de cormerţ cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu căni şi pahare,
închiriere de standuri de vânzare, activităţi
publicitare, în special cu privire la reţele
de telematică şi de telefonie, actualizarea
informaţiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse şi servicii ale terţilor, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, postare de afişe
publicitare, administrare în materie de activităţi
de marketing, afişare de anunţuri publicitare
pentru pentru terţi, agenţii de publicitate,
agenţii de relaţii cu publicul, analiză impactului
publicităţii, analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, asistenţă
comercială cu privire la imaginea'comercială,
asistenţă pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistenţă
privind comerţul produselor, în cadrul unui
contract de franciza, asistenţă în afaceri
privind identitatea corporativă, asistenţă în
domeniul comercializării produselor, asistenţă
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informaţii privind publicitatea, compilare
de anunţuri publicitare, compilare de anunţuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunţuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
căutare de sponsorizare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, concepere
de material publicitar, consultanţă cu privire la
căutarea de sponsori, consultanţă în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare şi în
scop promoţional, crearea materialului publicitar,
derularea campaniilor promoţionale pentru
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întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoţionale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
dezvoltare de concepţii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, dezvoltarea şi
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post-producţie de publicitate
şi reclame, editare şi actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicităţii asupra publicului, expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale, furnizare
şi închiriere de spaţiu, timpi şi mijloace de
publicitate, furnizare de informaţii de marketing
în afaceri, furnizare de informaţii privind
marketingul, indexare web în scop comercial sau
publicitar, informaţii de marketing, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, lipirea de afişe
publicitare, management promoţional pentru
persoane celebre, management promoţional
pentru personalităţi sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane, întocmire de planuri de
marketing, marketing de referinţă, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmirea de texte de
publicitate comercială, întocmire de reclame,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing prin
telefon, marketing promoţional, marketing în
cadrul publicarii de software, mostre de
produse, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului pe site,
(organizarea de) trageri la sorţi cu premii în
scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare şi coordonare
de evenimente de marketing, organizare
şi coordonare de evenimente promotionale
de marketing pentru terţi, organizare şi
plasare de reclame, organizare şi realizare
de evenimente promotionale, organizare şi
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea

de publicitate, organizarea de trageri la sorţi
cu premii în scopuri promotionale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
plasarea de anunţuri publicitare pentru terţi,
prezentări de produse şi servicii de afiş are
a produselor, pregătire de anunţuri publicitare
personalizate, în folosul terţilor, pregătire de
anunţuri publicitare, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire de materiale
promotionale şi de comercializare pentru terţi,
pregătire de publicaţii publicitare, pregătire şi
plasare de anunţuri publicitare de exterior
pentru terţi, pregătire şi plasare de anunţuri
publicitare pentru terţi, pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet şi în alte
medii de comunicare, prezentare de firme şi
produse şi servicii ale acestora pe internet,
producţie de publicitate televizata si radiofonica,
producţie de clipuri publicitare, producţie de
clipuri publicitare pentru radio, producţie de
emisiuni de teleshopping, producţie de material
publicitar, producţie de material publicitar vizual,
producţie de material publicitar şi anunţuri
publicitare, producţie de materiale publicitare,
producţie de reclame cinematografice, producţie
de programe de teleshopping, producţie de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producţie de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producţie de înregistrări
video în scopuri de marketing, producţie de
înregistrări video în scopuri publicitare, producţie
de reclame radio, producţie şi distribuţie de
reclame la radio şi la televiziune, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, proiectare de studii de marketing,
promovare a vânză rilor de produse din industria
modei prin articole promoţionale în reviste,
promovare a vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, promovare
a vânzărilor pentru terţi prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, promovare de competiţii şi
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse şi servicii ale altor
persoane prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, promovare de produse şi
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servicii pentru terţi, promovare (publicitate) de
concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul anunţurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin intermediul unui
program preferenţial pentru clienţi, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin programe
de cârduri de reduceri, promovare de produse
şi servicii ale terţilor printr-un program de
cârduri cu premii de fidelitate, promovare
de produse şi servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internationale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terţi, promovare
de servicii financiare şi de asigurări, în numele
terţilor, promovare online de reţele informatizate
şi pagini web, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficienţă energetică
în rândul specialiştilor din domeniul iluminatului,
promovarea comercială, promovarea desenelor
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un siteweb, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-şi
asocia produsele şi serviciile cu
activităţi
sportive, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-şi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-şi asocia produsele şi serviciile cu programe
de premiere, promovarea produselor
şi
serviciilor
terţilor
prin
programe tip
teleshoping,
promovarea serialelor (filme)
pentru terţi, promovarea vânzarii de servicii
(în numele terţilor) prin reclame publicitare,
promovarea , vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovarea vânzărilor pentru
terţi, publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoţionale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broşuri

publicitare, publicitar (pregătirea de texte e), publicitate, publicitate cu răspuns direct,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), publicitate
în domeniul turismului şi călătoriilor, publicitate
în presa de interes generalşi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate online într-o reţea informatizată, publicitate oniine,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate pentru produsele
altor comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terţi pe internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin transmisia de publicitate oniine pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
promoţională pentru proiecte de explorare,
publicitate promoţională privind practica în
formarea filozofică, publicitate promoţională
privind pregătirea în filozofie, publicitate radio
şi de televiziune, publicitate radiofonică,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistică in vivo, publicitate televizată,
publicitate şi marketing, publicitate şi reclamă,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, reactualizarea materialelor
publicitare, realizare de anunţuri publicitare
pentru terţi, realizare de broşuri publicitare,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizarea de benzi
video, discuri în format video şi înregistrări
audiovizuale cu caracter promoţional, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, redactări de texte publicitare,
regie de film pentru filme publicitare, reproducere
de material publicitar, servicii ale camerei de
comerţ pentru promovarea comerţului, servicii
ale camerelor de comerţ pentru promovarea
afacerilor, servicii de administrare a comunităţilor
oniine, servicii de agenţie de marketing, servicii
de agenţie de publicitate, servicii de agenţie
pentru promovarea personalităţilor sportive,
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servicii de agenţii de modele, servicii de
agentii de modele pentru promovarea vânzărilor,
servicii de agenţii de modele privind promovarea
vânzărilor, servicii de agenţii de modele
referitoare la publicitate, servicii de agenţii de
modele în scopuri publicitare, servicii de
anunţuri clasificate, servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing si
promovare, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de anunţuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de corelare a reţelelor
de publicitate online pentru
conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de creare de mărci, servicii de creare
de mărci (publicitate şi promovare), servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de cumpărare de media, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, servicii de franciză pentru
asistenţă de marketing, serviciide evaluare a
mărcilor, servicii de grafică publicitară, servicii
de identitate corporativă, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de lansare de
produse, servicii de marketing, servicii de
layout în
scopuri publicitare, servicii de
marketing comercial, servicii de marketing direct,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
reţelelor digitale, servicii de marketing prin
telefon (nu pentru vânzări), servicii de
marketing privind motoarele de căutare, servicii
de marketing promoţional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei, servicii de
marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de merchandising,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de poziţionare a
mărcilor, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii de
promovare a afacerilor prestate prin telex,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terţi, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
publicitate, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate constând din
panouri cu două feţe purtate pe umeri de
persoane, servicii de publicitate de exterior,

servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la radio
şi la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată în
publicitate prin radio şi televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecţi, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acţiuni şi de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afişate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02886

(111)181387

08/04/2021
MASTERANGE ROMANIA
SRL, SOS. NORDULUI NR.
24-26, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

servicii de tip rezidențial pentru copii, servicii de
supraveghere de zi (masă și cazare).
───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

(540)

(111)181011
08/04/2021
RANKINE SRL, STR. HENRIETA
DELAVRANCEA GIBORY 16,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300289, TIMIȘ, ROMANIA

M 2021 02891

BEST PRESCHOOL
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1025746/15.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „PRESCHOOL”.

(531)

TJ THIA JEWELLERY

Clasificare Viena: 02.05.23; 20.07.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu
(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, 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,

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#403e3b), maro deschis (HEX
#ca9e6d), maro închis (HEX #bd8648)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, aliaje de argint, aliaje de rodiu,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, produse de bijuterie, articole
de bijuterie, aliaje din aur, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii din aur, bijuterii fabricate din
argint.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02923

(111)181388

09/04/2021
S.C MOVE ECO SRL, STR.
TRANDAFIRILOR NR.13, SAT
HAIEU, COMUNA SÎNMARTIN,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Move Eco CARGO 500
În conformitate cu prevederile art. 22
din Legea nr. 84/1998, republicată,
conform adresei înregistrată cu nr. OSIM
1025528/14.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „CARGO”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
05.03.14; 26.01.01; 27.07.25
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoție terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acționate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoție terestra,
motoare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice.
35. 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, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de

vânzări și de stimulente promoționale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul a produselor: vehicule,
vehicule electrice, vehicule terestre, vehicule
electrice terestre, vehicule cu roţi, vehicule
terestre locomotoare, vehicule de locomoție
terestră, vehicule cu două roţi, vehicule terestre
acționate cu pedale, vehicule motorizate pe
două roţi, vehicule cu motor pe două roţi,
aparate pentru locomoție terestra, motoare
de vehicule pe două roţi, biciclete, biciclete
motorizate, biciclete electrice, tricicluri, tricicluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice a produselor vehicule, vehicule
electrice, vehicule terestre, vehicule electrice
terestre, vehicule cu roţi, vehicule terestre
locomotoare, vehicule de locomoție terestră,
vehicule cu două roţi, vehicule terestre acționate
cu pedale, vehicule motorizate pe două roţi,
vehicule cu motor pe două roţi, aparate pentru
locomoție terestra, motoare de vehicule pe
două roţi, biciclete, biciclete motorizate, biciclete
electrice, tricicluri, tricicluri electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
vehicule electrice, vehicule terestre, vehicule
electrice terestre, vehicule cu roţi, vehicule
terestre locomotoare, vehicule de locomoție
terestră, vehicule cu două roţi, vehicule terestre
acționate cu pedale, vehicule motorizate pe două
roţi, vehicule cu motor pe două roţi, aparate
pentru locomoție terestra, motoare de vehicule
pe două roţi, biciclete, biciclete motorizate,
biciclete electrice, tricicluri, tricicluri electrice.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 02924

(111)181389

09/04/2021
S.C MOVE ECO SRL, STR.
TRANDAFIRILOR NR.13, SAT
HAIEU, COMUNA SÎNMARTIN,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Move Eco CARGO 250
În conformitate cu prevederile art. 22
din Legea nr. 84/1998, republicată,
conform adresei înregistrată cu nr. OSIM
1025529/14.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „CARGO”.

(531)

vânzări şi de stimulente promoţionale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanţilor să obţină reduceri
la produse şi servicii prin utilizarea unui cârd
de membru pentru reduceri, organizare de
programe de fidelizare a clienţilor în scopuri
comerciale, promoţionale sau publicitare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice a
produselor: vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoţie terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acţionate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoţie terestra,
motoare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, vehicule electrice,
vehicule terestre, vehicule electrice terestre,
vehicule cu roti, vehicule terestre locomotoare,
vehicule de locomoţie terestră, vehicule cu
două roti, vehicule terestre acţionate cu pedale,
vehicule motorizate pe două roti, vehicule cu
motor pe două roti, aparate pentru locomoţie
terestra, motoare de vehicule pe două roti,
biciclete, biciclete motorizate, biciclete electrice,
tricicluri, tricicluri electrice.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.11
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoţie terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acţionate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoţie terestra,
mojteare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice.
35. Prezentare de produse, prezentare de
produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoţionale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02931

(111)181051

09/04/2021
MIHAI PANFIL, STRADA
BRANDUȘELOR NR 7, BLOC G3,
SCARA 1, ETAJ 3, APARTAMENT
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031254, ROMANIA

PANFIL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea, cu excepția celor manuale.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
filtre pentru apa potabilă capsule de cafea, goale,
pentru aparate electrice de cafea, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini şi
aparate de făcut gheaţă, distribuitoare electrice
de băuturi, maşini de făcut pâine, maşini de copt
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pâine, aparate pentru răcirea băuturilor, cuptoare
pentru brutărie, instalaţii şi echipamente de
răcire, aparate de gătit la aburi, electrice,
congelatoare, prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
mașini de gătit, mașini de cafea, mașini de cafea
espresso, mașini electrice de cafea espresso,
mașini electrice de făcut cafea, de uz casnic.
21. Servicii de cafea, filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, râșnițe de cafea, servicii
de cafea (veselă), servicii de cafea din porțelan,
servicii de cafea de ceramică.
̆
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificiala,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, faină
și preparate din cereale, pâine, produse de
̆
patiserie și produse de cofetărie, ciocolata,
̆ sorbeturi și alte produse similare sub
înghețata,
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
̆ drojdie, praf de copt, sare, condimente,
melasa,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață ( apă înghețată), orez, ceai,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
cafea, 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, cafea artificiala, paste, tăieței,
zahar, miere, melasa.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, 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.
35. Asistență în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță̆ în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță̆
în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiență
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultantă̆ profesională în afaceri, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
demonstrații cu produse, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), servicii de agenție
de import-export, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de

bunuri, cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă̆ 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, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informații privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziție pentru terți, relații
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Investiții de capital, consultanță financiara,
afaceri imobiliare, investiții in fonduri, închirierea
bunurilor mobile și imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, afaceri imobiliare.
41. Predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, publicarea cărților, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, instruire practică
(demonstrații), organizarea și susținerea de
seminarii, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, controlul calității,
transfer de know-how (instruire), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
furnizarea facilităților de recreere, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
planificarea
de
petreceri
(divertisment),
furnizarea online de publicații electronice,
nedescarcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), publicarea cărților,
producția de programe radio si de televiziune,
organizarea si susținerea de seminarii, servicii
de divertisment, organizarea si susținerea unor
forumuri educaționale in persoana, servicii de
cluburi de noapte, servicii de club, organizarea si
susținerea colocviilor, organizarea si susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire),
recalificare vocațională, educație, furnizarea
de instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.
43. Servicii de furnizare alimente si băuturi,
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
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băuturi, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări ( snack-bar), închirierea aparatelor de
gătit, servicii de bucătari personali.

M 2021 02990

(740)

LUPSA ȘI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 02942

(111)181009

07/05/2021
LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ,
STR. GHEORGHE ȘINCAI NR.
3, AP. 4, JUDEŢ CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(111)180921
12/04/2021
A&A DISTRIBRANDS PARTNER
SRL, INCINTA PORT, POARTA
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 9009000,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Foc și Pară
(511)

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

PROMESSE FREE
SHOP Clearly different.

───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1027040/27.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "FREE SHOP".

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 19.03.25
(591) Culori revendicate:alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu batiste impregnate
cu produse pentru curățarea ochelarilor de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu burete impregnat cu săpun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
detergenți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lichid de spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lichide de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pile (buffer) pentru șlefuire, de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îndepărtarea grăsimilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de spălat legume și fructe, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu apă
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu apă de colonie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă parfumată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu batiste
de unică folosință impregnate cu colonie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deodorante de corp (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumerie (produse
de -), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu parfumuri pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
după plajă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme după plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni solare
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu săpun pentru igiena personală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru igiena orală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu apă de
gura, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu apă de gură (nemedicinală), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lac
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumânări parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lumânări parfumate pentru aromaterapie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ape
de gură medicinale împotriva cariilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicinale pentru curățarea dinților, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare si preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
și articole pentru igienă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pansamente, bandaje
și plasturi medicali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu remedii naturale și
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu alcool medicinal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumânări
pentru masaj de uz terapeutic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu truse de
prim ajutor, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu dezinfectante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri dezinfectante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele dezinfectante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu medicamente
antialergice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plasturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plasturi chirurgicali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plasturi cu medicament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plasturi pentru bătături,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unguente antiseptice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
antiseptice impregnate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dezinfectanți și
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu foarfeci (forfecuțe) de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu convertoare alternativ-continuu, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
navigație pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de sistem
de poziționare globală (GPS), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electronice
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cartele telefonice cu credit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tastaturi multifuncționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încărcătoare de
baterii pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măști de protecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu curele din piele
pentru ceas, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu curele pentru ceas, nu din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
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din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu serviete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umbrele de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje (genți), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ață
dentară, 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 costume de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pălării de plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu halate de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălțăminte de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rochii de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu costume de plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu colaci de înot, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele
plutitoare recreative, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu colaci pentru scăldat
și înot, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chipsuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
chipsuri (cartofi prăjiți), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți crackers cu aromă de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
crocanți condimentați, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți crocanți din
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biscuiți de orez, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiți cu aromă
de brânză, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiți cu aromă de plante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brioșe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bulete din orez, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chipsuri din cereale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

chipsuri integrale de grâu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chipsuri taco, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu chipsuri
de porumb, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu clătite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covrigei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fulgi de
cereale uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu gustări
sărate pe bază de cereale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hot dog (sandvișuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hamburgeri introduși în chifle, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sandvișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu snacks-uri crocante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bomboane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bomboane umplute, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu caramele (bomboane),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulciuri (bomboane), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu gumă de mestecat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acadele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
sărați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biscuiți cu fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pufuleți de brânză,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aperitive
(tartine), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arahide crocante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brioșe cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu budinci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe de pădure
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu gofre de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iepurași de ciocolată, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu jeleuri de fructe
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu migdale acoperite de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu nuga, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panettone (cozonac italian), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie fără gluten,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rahat turcesc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu napolitane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere și produse
de bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ape, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sucuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cidru,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
extracte din fructe cu alcool, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole pentru uz
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu chibrituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate pentru
spălare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu burete impregnat cu săpun, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
detergenți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lichid de spălare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lichide de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pile (buffer)
pentru șlefuire, de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru îndepărtarea grăsimilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de spălat legume și fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de parfum, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de colonie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă parfumată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu batiste de unică folosință impregnate cu

colonie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
deodorante de corp (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parfumuri pentru corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sprayuri parfumate pentru corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni după plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme după
plajă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni solare (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săpun pentru igiena personală, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru igiena orală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu apă de
gura, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu apă de gură (nemedicinală),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lac de unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lumânări parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lumânări parfumate pentru aromaterapie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ape de gură medicinale împotriva cariilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse medicinale pentru curățarea
dinților, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse și
articole pentru igienă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pansamente,
bandaje și plasturi medicali, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu remedii
naturale și farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu alcool
medicinal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări pentru masaj de
uz terapeutic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de prim ajutor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dezinfectante, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu săpunuri
dezinfectante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele dezinfectante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu medicamente antialergice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu plasturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plasturi chirurgicali, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plasturi cu medicament, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plasturi pentru
bătături, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu antiseptice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unguente
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele antiseptice
impregnate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dezinfectanți și antiseptice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foarfeci (forfecuțe) de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu convertoare alternativ-continuu, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de navigație pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de sistem de poziționare globală
(gps), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate electronice de navigație,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cartele telefonice cu credit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tastaturi multifuncționale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști de
protecție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu curele din piele pentru ceas, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele pentru ceas, nu din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umbrele și parasolare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu serviete din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu umbrele de plajă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bagaje
(genți), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ață dentară, 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 în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu costume de plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pălării de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu halate de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încălțăminte
de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rochii de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu costume
de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu colaci de înot, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
saltele plutitoare recreative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu colaci pentru
scăldat și înot, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole și echipament
de sport, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării, jocuri și articole de
joacă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu chipsuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu chipsuri (cartofi
prăjiți), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu amestecuri de ovăz care conțin
fructe uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți crackers cu aromă de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți crocanți condimentați, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți crocanți din cereale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți de
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orez, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu biscuiți cu aromă de brânză,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu biscuiți cu aromă de plante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brioșe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bulete din orez, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu chipsuri din
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu chipsuri integrale de grâu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chipsuri taco, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chipsuri de porumb, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu clătite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covrigei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fulgi de cereale uscate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu gustări pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gustări sărate pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hot dog (sandvișuri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hamburgeri introduși în chifle, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sandvișuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu snacks-uri crocante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bomboane umplute, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu caramele
(bomboane), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri (bomboane), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gumă de mestecat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu acadele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți sărați,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu biscuiți cu fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pufuleți
de brânză, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane

de cereale și batoane energizante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pâine, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aperitive (tartine), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu arahide
crocante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brioșe cu fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu budinci, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cornuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fructe de
pădure învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu gofre de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu iepurași de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu migdale acoperite de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
nuga, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panettone (cozonac italian), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de brutărie fără gluten, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rahat turcesc,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu napolitane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bere și produse
de bere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ape, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sucuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cidru, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu extracte din fructe cu alcool, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole pentru uz cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03017

(111)181085

13/04/2021
REMBKA SRL, B-DUL LIVIU
REBREANU, NR. 47, SPATIUL
COMERCIAL, AP. 3, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

40. Modelarea betonului, tratarea metalului
(modelare), servicii de modelare sub contract,
fabricare la comandă de elemente de construcție
din oțel, fabricare de elemente de construcție
din oțel la comandă, tăierea oțelului, tratarea
și placarea oțelului la cald, lustruirea oțelului
inoxidabil, servicii de lustruire a oțelului
inoxidabil, servicii de curățare prin periere a
oțelului inoxidabil, aplicarea unui strat de finisare
pe foile și rolele din oțel inoxidabil, prelucrarea
betonului
───────

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

REMBKA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:rosu, albastru, mov
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, publicare de materiale publicitare
online, 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, publicitate online, 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, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, furnizare de
informații comerciale din baze de date online.

(540)

M 2021 03023

(111)181147

13/04/2021
CRISTIAN COCIS, STR.
DREPTATII NR. 133, AP. 2
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

AST ASOCIATIA
STATIUNILOR TURISTICE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
29.01.11
(591) Culori revendicate:alb, galben, verde,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03029
(111)181270
13/04/2021
FIELD DATA ZOOM S.R.L, STR.
GHEORGHE MISSAIL NR.67,
MANSARDĂ, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
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)

42. Software ca serviciu (SaaS), platformă

ca serviciu (PaaS), proiectare de software
pentru calculatoare, închirierea de software
pentru calculatoare, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
siteurile web (servicii de tehnologia informației),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, servicii de topografie terestră,
cercetare agricolă, servicii de cartografie,
sondaje geologice, prospecțiuni geologice,
cercetare geologică, Informații meteorologice,
prognoze meteorologice, colectare de informații
cu privire la meteorologie, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
analiza apei.
44. Consultanță in domeniul agriculturii,
consiliere în domeniul agricol, servicii de
informare în sectorul agricol.
───────

OGOR
(531)

Clasificare Viena: 26.03.06; 27.05.17;
01.17.14; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu deschis,
portocaliu închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software ca produs (SaaP), software utilitar,
software pentru topografie, software pentru
cartografiere, software pentru monitorizarea
mediului, software pentru gestionarea de
imagini, software pentru realitate virtuală
și augmentată, software pentru aplicații
web și servere, software informatic pentru
prelucrarea datelor de localizare, programe
de calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
aerometre, aparate de analiză a aerului,
alidade, altimetre, anemometre, receptoare
audio și video, barometre, stații meteorologice
digitale, asistenți personali digitali, busole,
dinamometre, sisteme de poziționare globală
(GPS)], hidrometre, higrometre, umidometre,
dispozitive de intercomunicare, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, instrumente de observare, fotometre,
instrumente de măsurare a înălțimii, salinometre,
aparate de navigație prin satelit, scanere
(echipamente de procesare a datelor), stații
meteo digitale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03042

(111)181012

13/04/2021
GHILFISH MEDIA S.R.L.,
STR. CAPORAL ILINA NR.13,
BL.21A, SC.3, AP.53, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051971, ROMANIA

superi CAFEAUA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03078

(111)181053

15/04/2021
SEE YOU SRL, STR.
CONSTANTIN NOICA NR. 57,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550169,
SIBIU, ROMANIA

42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, crearea și
întreținerea de site-uri web pentru telefoane
mobile.
───────

(210)
(151)
(732)

SEE YOU

(740)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), rosu
(HEX #dd1e3b, #dd1d3a), gri (HEX
#d2d2d3, #e2e4e5, #525252)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
materiale înregistrate, etichete cu cipuri rfid
integrate, marcaje pentru identificarea frecvenței
radio (rfid), cititoare pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), carduri de proximitate nfc
inregistrate cu informatiile clientului, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet nedescărcabilă,
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, aplicații software pentru
telefoane mobile nedescărcabile, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software pentru jocuri pe calculator destinate
utilizării pe telefoanele mobile și celulare,
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, înregistrate.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
chatroom pentru rețele sociale, furnizare de
camere de chat online pentru rețelele sociale,
comunicații prin telefoane mobile.

(540)

(531)
(591)

M 2021 03112

(111)180965

15/04/2021
ZHEJIANG DADA ELECTRICAL
CO. LTD, KAITUO ROAD NO.
3, HOUJIE INDUSTRIAL ZONE,
LIUSH I, YUEQUING, ZHEJIANG,
CHINA

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

C-DADA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Întrerupătoare electrice, transformatoare
(electricitate),
reductoare
(electricitate),
întrerupătoare automate, relee electrice,
întrerupătoare temporizate automate, mufe
electrice, cutii de distribuție (electricitate),
regulatoare de tensiune, panouri de control
(electricitate).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03113
(111)181110
14/05/2021
TURKISH MULTICULTURAL
BUSINESS CONSORTIUM, STR.
AUREL VLAICU NR. 27, BL. V17,
SC. I, AP. 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

TRANSYLVANIAN
TULIPS FEST

BestLabels COMPLETE
SOLUTIONS FOR
CLOTHING LABELING B L

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1029894/21.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:”TRANSYLVANIAN TULIP FEST”.

(531)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.03; 05.05.19; 26.01.03
(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#FF0000), galben (HEX #FFD700),
albastru (HEX #4169E1), negru (HEX
#696969), verde (HEX #556B2F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de festivaluri în scopuri
culturale.
───────

(111)180950
18/04/2021
JRV EXCLUSIVE SRL, STR. SG.
LATEA GH. NR. 9, BL. C74, AP.
17, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 03173

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Etichete din carton, etichete din hârtie sau
carton, etichete de agățat din hârtie, etichete din
hârtie
18. Etichete din piele
24. Etichete textile imprimate, etichete textile
pentru marcarea confecțiilor, markere (etichete)
din material textil pentru țesături, etichete textile
pentru identificarea articolelor de îmbrăcăminte,
etichete din materiale textile pentru prindere
pe lenjerie, etichete din materiale textile pentru
prindere pe haine, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, etichete textile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03176
(111)181116
19/04/2021
SC CEMIX ROMANIA SRL, STR.
SĂLIȘTE, NR.2, JUD. SIBIU,
MUNICIPIUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181251
20/04/2021
RADU-LUCIAN IOVĂNESCU,
STR. MUNTENIEI, BL. C28, SC.
A, ET. 4, AP. 12, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
M 2021 03229

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

(540)

academia de mortare
CEMIX ROMANIA

Bijuteria Keops & Cleopatra
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1026358 din
data 21.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: Bijuteria

(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.25;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galbe, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, reclama, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de agenţii de import-export,
comercializare servicii de comerț a produselor
proprii și aprovizionarea pentru terți (achiziția
de bunuri), consultanță și asistență în domeniul
construcțiilor și a afacerilor cu materiale de
construcții și mortare, studii de piață, sondaje de
opinie, organizare de târguri, expoziții sau orice
alte forme de prezentare spre vânzare a acestor
produse.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.03.04;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, brățări de ceas,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie cu pietre prețioase, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, bijuterii cu diamante,
brățări, bijuterii-pandantive, bijuterii din metale
prețioase, butoni de manșetă, cercei, coliere
(bijuterii), crucifixe ca bijuterii, fire din metale
prețioase (bijuterii), închizători pentru bijuterii,
inele (bijuterii), lanțuri (bijuterii), medalioane
(bijuterii), pandantive, perle (bijuterii), ștrasuri,
tiare, verighete, obiecte de artă din metale
prețioase, casete de bijuterii.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
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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 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).

(591)

───────

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03238

Culori revendicate:albastru, galben, roz,
alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închirierea maşinilor de fotocopiere.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii.
───────

(111)181287

20/04/2021
CORNER SOLUTIONS SRL, STR.
ALEEA PARVA NR. 8, BL. A35, SC
C, ET. 4, AP. 44, SECTORUL 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

(540)

M 2021 03244

20/04/2021
CĂTĂLIN BONDOC, STR.
ZAHARIA STANCU 6H, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

ARBORA CRAFT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier.
35. Organizare de licitaţii pe internet, vânzări
prin licitații disponibile pe internet, publicarea de
anunțuri clasificate.
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă.
40. Prelucrarea mobilierului.
───────

PRINTING SERVICES
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1025988/17.09.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: PRINTING SERVICES

(531)

(111)181010

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.01.01
740
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03245

(111)180764

23/04/2021
EDUCATIVA SRL, STR.
GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO, NR. 226A, BL.
129E, AP. 11, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

OPTIUNI de CARIERĂ
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:albastru, verde,
roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software educational, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative
descărcabile,
aplicații
mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educational de calculator pentru copii,
software pentru studenți, software științific,
specimene științifice pentru laborator, aplicații
mobile educative, aplicații educative pentru
tablete, aplicații de calculator educative,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe
site-uri web, programe de calculator pentru
accesarea, rasfoirea si cautarea în bazele de
date online, software pentru gestionarea unui
magazin online, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web.
16. Anuare (publicații tipărite), cărți educative,
materiale educative tipărite, materiale educative
și didactice, publicații educative, carduri
educative, programe de studii tipărite, manuale

didactice, manuale destinate instruirii, manuale
de instrucțiuni pentru educație, reviste (publicații
periodice), carduri educative din hârtie sau
carton, echipament pentru educație/învățământ,
articole de papetărie și materiale educative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, servicii privind constituirea
de reţele pentru îmbunătăţirea carierelor,
compilare de date statistice pentru cercetarea
științifică, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, 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, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de planificare de carieră, servicii de informații
privind oportunitățile profesionale și de carieră,
servicii de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții cu scop comercial
sau publicitar virtuale online, organizare și
coordonare de târguri de locuri de muncă,
organizarea și coordonarea de târguri și
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expoziții în scopuri 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 publicitare și comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, realizare de sondaje online
de cercetare în domeniul administrării afacerilor,
servicii de consultanță în recrutare, publicitate
pentru recrutare de personal, publicitate,
consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de colaborări de afaceri (comerciale)
în rețea., publicitate în vederea recrutării
personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pentru asistență administrativă, recrutare de
personal pe perioadă determinată, furnizare de
informații privind recrutarea personalului, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, servicii de intermediere de recrutare
de personal, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de recrutare
a personalului de conducere, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, furnizare
de consiliere cu privire la recrutare de
absolvenți, 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, recrutare de
personal permanent, recrutare de personal
executiv, servicii de recrutare, recrutare de
personal, recrutare de personal tehnic temporar,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), recrutare de personal de conducere
de nivel superior, servicii online de colaborări
de afaceri (comerciale) în rețea, realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online cu scop
publicitar sau comercial, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de administrare a comunităților
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop publicitar,
servicii de abonamente la publicații online,

pentru terți, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, ervicii online de colaborări
de afaceri (comerciale) în rețea.
41. Consiliere în carieră (educație), pregătire
informatizată în materie de consiliere în carieră,
servicii de consiliere în carieră (consiliere
educativă sau instruire), furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), educaţie, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
servicii de formare de personal., organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, formarea echipelor (educație), servicii
de formare profesională, furnizare de informații
cu privire la formarea profesională, activităţi
sportive şi culturale, coordonare de evenimente
educative, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de instruire online, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale online,
servicii academice online în biblioteci, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de cursuri de instruire online, publicare de
cărți și periodice electronice online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, organizare
și coordonare de grupuri de discuții educative,
nu online, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educației, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informatii in domeniul educatiei furnizate online dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
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educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de

calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, acordarea
de premii în educație, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor,
administrarea serviciilor educaționale, consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere
și asistență cu privire la educație), consiliere
în carieră (educație), servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere
în carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță profesională referitoare la
educație, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, difuzare
de materiale educative.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03256
(111)180962
21/04/2021
COMBIVRA FOCSANI SA, STR.
COTESTI 116, JUDEŢ VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181159
22/04/2021
IONUT DANIEL URDAREA,
STR. CPT. STANCULESCU
BL. P01, SC. H, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA
M 2021 03258

JARIŞTEA
(531)

Clasificare Viena: 03.07.21; 03.07.24;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi spirtoase, din arealul Jariștea.
───────

TELEORMĂNEL
(531)

Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.05;
03.04.11; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:bronz, roşu, verde,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Brânză cu ierburi, amestecuri de brânză,
brânză cu condimente, brânză albă moale,
brânză de oaie brânză proaspătă de vaci, gustări
pe bază de brânză, brânză din lapte de capră,
măsline umplute cu brânză feta, aflate în ulei de
floarea soarelui.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate publicitate online, servicii
de comenzi online, difuzare de materiale
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publicitare online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, realizare de târguri şi expoziţii virtuale
online cu scop publicitar, servicii de vânzare prin
licitaţii online prin internet, servicii de publicitate
şi marketing online furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu.

(111)181084
22/04/2021
CREADENT SRL, CALEA
BOGDANESTILOR NR.29,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03292

(740)

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

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03287

CREADENT

(111)181243

22/04/2021
JAM SESSION AGENCY S.R.L.,
STR. DR. THOMA IONESCU NR.
9, AP. 4, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Servicii de tehnician dentar, fabricare la
comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi, servicii
de rafinare a deșeurilor dentare.
───────

JAM SESSION
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.03.24;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
managementul
afacerilor,
35. Publicitate,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03322

(111)180691

22/04/2021
SELVA DECKING SYSTEMS
SRL, ALEEA PĂDURII, NR. 15,
SAT SĂFTICA, COM BALOTEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DECKING.RO BY
SELVA FLOORS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.03; 26.04.11; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu straturi de protecție pentru suprafețe din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu straturi de protecție pentru suprafețe
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șuruburi metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șuruburi din metal
pentru lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plinte nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile (profiluri)
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile de imitație din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șuruburi nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șuruburi pentru lemn
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scări din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scări fabricate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șuruburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu șuruburi din metal pentru lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plinte
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu profile (profiluri) din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu profile de imitație din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șuruburi nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șuruburi
pentru lemn nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scări din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scări fabricate din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lipiciuri
(apreturi), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru acoperiri de podele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
substanțe pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lacuri pentru protejarea podelei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi cu
adeziv pentru fixarea materialelor de acoperire
a pardoselii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu platforme nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci din
lemn de esență tare pentru podele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci din
lemn de esență moale pentru podele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
de lemn pentru podele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pavaje din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
blocuri nemetalice pentru utilizare în construcția
podelelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profiluri de punte
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu colțari pentru pereți din rigips,
nu din metal (materiale de construcție), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu podele
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pardoseli nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șape pentru
pardoseli, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căptușeală pentru pardoseală
fabricată din plută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căptușeli pentru
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu planșee nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dale nemetalice pentru pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pardoseli din plută, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu podele din cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pardoseli temporare, nu din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lipiciuri (apreturi), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
acoperiri de podele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lacuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lacuri pentru protejarea podelei, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu platforme
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci din lemn de esență tare
pentru podele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci din lemn de esență
moale pentru podele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plăci de lemn
pentru podele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pavaje din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocuri nemetalice pentru utilizare în construcția
podelelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu reazeme pentru poduri
(materiale de construcții) nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu profiluri de punte nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
colțari pentru pereți din rigips, nu din metal
(materiale de construcție), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu podele
plutitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șape pentru pardoseli, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căptușeală pentru pardoseală fabricată din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căptușeli pentru pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu planșee nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu podele
modulare din plastic care servesc ca acoperiri
pentru sol, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dale nemetalice pentru
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pardoseli din plută,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu podele din cauciuc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pardoseli temporare, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aditivi
chimici pentru uleiuri industriale, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu unsori
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aditivi chimici pentru uleiuri
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unsori industriale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceară
pentru parchet, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu parchet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parchete de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parchet stratificat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
parchet cu placaj din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceară pentru
parchet, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parchete de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parchet
stratificat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parchet cu placaj din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jardiniere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jardiniere
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03327

(111)180763

23/04/2021
QUICKSMART SRL, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 408 D2, SAT
IPOTEŞTI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA IPOTEŞTI, SUCEAVA,
ROMANIA

APPELLO BRANDS SRL, DRUMUL
BACRIULUI, NR.42BIS, SC.2, AP.3,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Quicksmart get
smart instantly
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
Culori revendicate:roz
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Camere video de supraveghere, aparate
de supraveghere vizuală, aparate electrice
de supraveghere, busole magnetice pentru
supraveghere, sisteme de supraveghere video,
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, roboți pentru
supraveghere de securitate, aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate
pentru supravegherea țintei (satelit), aparate
pentru supravegherea țintei (optice), aparate
pentru supravegherea țintei (telescopice),
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
aparate de control de supraveghere (electrice),
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, aparate de supraveghere subacvatice
cu sonar, software de învățare automată
pentru supraveghere, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
alarme la aparatele de supraveghere pentru

bebeluși, software de inteligență artificială pentru
supraveghere, dispozitive pentru ascultarea
și supravegherea bebelușilor, software de
securitate, balize de securitate luminoase,
camere video de securitate, bariere de securitate
automate, aparate holografice de securitate,
aparate de avertizare de securitate, aparate
de securitate pentru lifturi, tastaturi pentru
alarme de securitate, aparate de control al
securității, software pentru utilități, securitate
și criptografie, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, tablouri de
comandă pentru alarme de securitate, sisteme
electronice de securitate pentru rețele casnice,
aparate și instrumente electrice și electronice
de securitate, programatoare pentru încălzire
centrală, dispozitive electrice de comandă pentru
gestiunea încălzirii, dispozitive de monitorizare
a temperaturii (supape) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate pentru controlul
temperaturii folosite la sistemele de încălzire
ale vehiculelor, filtre infraroșu, termometre cu
infraroșu, camere cu infraroșu, telecomenzi cu
infraroșu, senzori pasivi cu infraroșu, senzori
activi cu infraroșii, detectoare cu raze infraroșii,
detectoare pasive cu infraroșii, scanere cu
raze infraroșii, senzori piroelectrici cu raze
infraroșii, aparate optice cu raze infraroșii,
aparate de localizare cu raze infraroșii, aparate
de detectare cu raze infraroșii, aparate de
comandă la distanță cu infraroșu, termometre
cu infraroșu, altele decât de uz medical,
senzori solari automați de urmărire, dispozitive
portabile de urmărire a activității, aparate și
instrumente electronice de urmărire, dispozitive
de intrare pentru urmărirea mișcărilor, aparate
de urmărire a țintei (prin satelit), aparate de
detectare cu raze infraroșii, sisteme de detectare
automată a dronelor, senzori pentru detectarea
de obiecte, alarme pentru detectarea gazelor
inflamabile, aparate pentru detectarea banilor
falși, software pentru detectarea de riscuri,
software pentru detectarea de amenințări,
senzori pentru detectarea deschiderii și închiderii
ușilor, senzori pentru detectarea deschiderii
și închiderii geamurilor, detectoare nucleare
pentru detectarea particulelor de radiații,
dispozitive de laborator pentru detectarea
secvențelor genetice, aparate de detectare a
scurgerilor de apă, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, software
de calculator pentru detectarea pericolelor
pentru rețelele de calculatoare, software
pentru sisteme de detectare a accesului
neautorizat (IDS), software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
aparate de detectare și măsurare a distanței
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cu ajutorul razei coerente (LIDAR) pentru
vehicule, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR),
holograme, film holografic, ecrane holografice,
proiectoare holografice, aparate holografice,
discuri holografice, plăci holografice, imagini
holografice, aparate holografice de securitate,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, dispozitive de afișare de imagini
holografice montate pe cap, inele inteligente,
difuzoare inteligente, contoare inteligente,
ceasuri inteligente, ochelari inteligenți, software
pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, software de inteligență artificială,
software pentru contracte inteligente, căști
pentru telefoane inteligente, cititoare de carduri
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, sisteme de
inteligență artificială, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
sisteme inteligente de înregistrare a distanței,
software de inteligență artificială pentru
supraveghere, software pentru procese de
fabricație inteligente, programe pentru sisteme
de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, comenzi de sistem pentru
procese de fabricație inteligente, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente
pentru pre-procesare de date, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software interactiv, terminale
interactive, software video interactiv, publicații
electronice interactive, aparate video interactive,
software de divertisment interactiv, table
electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator

interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, carduri inteligente codificate, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente, stații
de andocare pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, software de recunoaștere inteligentă
a caracterelor, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), ecrane de computer, ecrane de
proiecție, ecrane de afișare, ecrane de televizor,
ecrane electronice tactile, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,
ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile, filtre
optice pentru ecrane, monitoare cu ecran plat,
monitoare cu ecran tactil, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, interfețe seriale pentru
ecrane (DSI), software pentru economizor de
ecran, ecrane de afișaj cu leduri (LED), ecrane
cu diode emițătoare de lumină, economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
proiectoare digitale, agende digitale, panouri
digitale, emițătoare digitale, amplificatoare
digitale, indicatoare digitale electronice, servere
video digitale, servere audio digitale, convertor
analog-digital, scannere grafice digitale, tablete
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grafice digitale, dispozitive senzoriale digitale,
controlere electronice digitale, medii de stocare
digitale, indicatoare de cuplu digitale, personal
digital assistant (PDA), panouri informative
digitale, fișiere digitale (podcast), procesoare
de semnale digitale, temporizatoare digitale
pentru ouă, cântare electronice digitale portabile,
aparate pentru telecomunicații digitale, pupitre
digitale de mixare, asistente personale digitale
(PDA), grafică digitală (software descărcabil),
suporturi digitale de înregistrare, procesoare
digitale de sunet, contoare de panou digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, genţi pentru playere
media digitale, software pentru stocare digitală
distribuită, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, imprimante color digitale pentru
documente, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de transmisie optică digitală,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate cu interfață audio digitale, dispozitive
electrice mobile de comunicații digitale, software
pentru furnizori de soluții digitale, aparate
de înregistrare digitală a vocii, carduri de
memorie secure digital (SD), panouri de
semnalizare cu afișaj digital, unități programabile
cu citire digitală, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, generatoare de funcții prin
sinteză digitală, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate digitale de
redare a sunetului, dispozitive de comunicații
electronice digitale portabile, dispozitive pentru
streaming-ul de suporturi digitale, programe de
calculator stocate în format digital, software și
platforme digitale de telefonie, scanere cu intrare
și ieșire digitală, software pentru prelucrarea
de imagini digitale, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, aparate de formare de imagini
pentru amprente digitale, comutatoare pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare

(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri
publicitare
(luminoase),
panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri electronice pentru
notițe, panouri de comandă (electrice),
panouri de bord electrice, panouri de control
tactile, panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri de afișare electronice, panouri de
conexiune electrică, panouri din fibră optică,
structuri de panouri solare, panouri indicatoare
mecanice luminoase, panouri pentru distribuția
electricității, panouri de distribuție electrică,
panouri de afișaj electronic, panouri de
conexiuni (electrice), panouri plane de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de
afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de
afișaj din metal (luminoase sau mecanice),
panouri de afișaj cu oled (diodă organică
emițătoare de lumină), software pentru master
în educație, telefoane de conferință, software
pentru conferințe, software pentru conferințe
video.
35. Servicii de informaţii competitive, prestarea
de servicii de piață inteligentă, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
de licitații virtuale interactive, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 9,
16, 20, 25, 28 (cu excepţia transportului lor)
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permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, asistență în domeniul comercializării
produselor, marketing comercial (în afară de
comercializare), organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială (publicitate),
servicii de promovare (publicitate), promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii
pentru
promovarea
exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
promovarea
produselor
și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,

intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, promovarea de produse
și servicii pe spaţiu pe pagini web, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire.
42. Furnizarea de programe de calculator
nedescărcabile cu inteligență artificială în rețele
de date, platforme pentru inteligență artificială
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sub formă de software ca serviciu (saas),
găzduire de aplicații interactive, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, găzduire de facilități online pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software
pentru procesarea semnalului digital, proiectare
de hardware pentru prelucrarea semnalelor
digitale, servicii tehnice de descărcare de
date digitale, dezvoltare de componente
hardware pentru procesarea semnalului digital,
furnizare de facilități informatice pentru stocarea
electronică de date digitale, dezvoltare și
proiectare de suporturi digitale pentru sunet
și imagine, găzduire de spațiu de memorie
pe internet pentru stocarea de fotografii
digitale, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
servicii pentru securitatea datelor, consultanță în
domeniul securității calculatoarelor, consultanță
profesională privind securitatea calculatoarelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
servicii de securitate tehnologică privind
vehiculele terestre, programare de programe de
securitate pe internet, închiriere de programe de
securitate pe internet, consultanță în domeniul
software-ului
de
securitate,
programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, servicii de monitorizare a sistemelor
de securitate informatică, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, furnizarea de programe
de gestionare a riscului securității informatice,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau încălcării
securității datelor, proiectare și planificare
tehnică de instalații de încălzire, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru încălzire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180844
23/04/2021
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANŢI NR. 32, CLĂDIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 03331

FOOD CONCIERGE
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1030327
din data 26.10.2021 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”FOOD”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165C), gri (Pantone 432C)
(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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03332

(111)181184

28/04/2021
PERFECT SHIRT SRL, STR.
PRINCIPALA 147, JUD. ILFOV,
SINTEŞTI, 077187, ILFOV,
ROMANIA

PERFECT SHIRT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.03.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Cămăși, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
costume (îmbrăcăminte).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03377

(111)181202

23/04/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL, STRADA
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP. 2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STRADA SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

(511)

Cântarea României

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, 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

753

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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, 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 printr-un
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

754

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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, difuzarea
de muzică, transmitere de muzică digitală prin
telecomunicații, 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, emisiuni televizate.

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
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
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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, divertisment muzical, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, organizare de divertisment
muzical, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru radio, spectacole cu muzică
în direct, servicii de muzică în direct, concerte
de muzică în direct, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
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
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audio și/sau video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), 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
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
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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.
───────

(111)181204

(210)
(151)
(732)

M 2021 03378

(740)

INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STRADA SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

23/04/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STRADA
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

Cântarea României,
festival naţional
(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, 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
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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, 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 printr-un
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 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
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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,
difuzarea de muzică, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, 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, emisiuni televizate.
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
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
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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, divertisment muzical, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, organizare de divertisment
muzical, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru radio, spectacole cu muzică
în direct, servicii de muzică în direct, concerte
de muzică în direct, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
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, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
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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
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,
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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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de unităţi
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de bar,
servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
cantină, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, inchirierea aparatelor de gătit,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii hoteliere,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03405

───────
(111)181125

26/04/2021
CRISTI IACOB CHEFS S.R.L.,
STR. INTRAREA FEDELESULUI
NR. 10, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180920
28/04/2021
EVELINA-IONELA PETRE,
STRADA CONSTANTIN TITEL
PETRESCU NR. 9, BL. C29
SC. A, ET. 1, AP. 9, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 03467

(540)

ACADEMIA DE
UNGHII Evelina Petre
MAT MASA
ARTISANAL TAQUERIA
(531)

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1029162 din data 14.10.2021 ,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ACADEMIA DE UNGHII

Clasificare Viena: 05.05.20; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.12
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
09.07.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment.

M 2021 03481

(740)

APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI , GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

───────

(111)181217
28/04/2021
GENERAL TRANSCOM SRL, STR.
PETRU RAREŞ NR. 12, BL. B7, AP.
34, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03478

(740)

APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI , GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

RIA DO TRADING

(540)

PRIMAFARM Sanatate din
Prima Rețetă proprie de forte
gel Farmacist Eugen Marcu
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.
───────

(111)181278
28/04/2021
SC RIA DO TRADING SRL,
BLD. MARASESTI NR. 67,
CONSTRUCȚIE C1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 02.09.14; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mană acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, ustensile de
bucătărie.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare a apei și instalații
sanitare.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03484
(111)181142
28/04/2021
FARTUD SRL, STR. 1A, JUDEȚUL
TIMIȘ, ORTISOARA, 307305,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

FARTUD international
transport & logistics
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (RGB 80, 180,
155), negru (RGB 0, 0, 0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport terestru de marfă.
───────

(111)181083
29/04/2021
MARILAR DINAMIC CONSULTING
SRL, CALEA CRÂNGAȘI NR.58,
BL. 2, SC. 1, ET. 8, AP. 34,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2021 03485

Cosmeticos
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1030010 din data 22.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: Cosmeticos, pentru produsele din clasa 3.

(531)

Clasificare Viena: 02.03.02; 10.05.17;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, trusă pentru cosmetice, produse
cosmetice
naturale,
produse
cosmetice
organice, lac de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru uz personal, şervetele impregnate cu
produse cosmetice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, agenţi de slăbit [cosmetici],
cu excepţia celor de uz medical, balsamuri de
par (balsamuri-sampon), şampon, adezivi pentru
gene, par si unghii false, lac de unghii, oja
de unghii, baza pentru unghii (cosmetice), pile
abrazive pentru unghii, preparate pentru intarirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
balsamuri pentru unghii, sclipici pentru unghii,
unghii false, farduri pentru truse de machiaj.
8. Unghiere, pile pentru unghii, pile de unghii,
pile de unghii electrice sau neelectrice, freză
electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice).
9. Cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), manechine pentru exerciţii
de prim-ajutor (aparate de instruire), reclame
luminoase.
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10. Aparate de masaj, aparate de masaj

acţionate electric, stimulatoare electronice
pentru
uz
medical,
electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea muşchilor,
electrostimulatoare
transcutanate
pentru
stimularea nervilor, aparate pentru stimularea
electrică a muşchilor, aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de muşchi, aparate pentru
tratarea celulitei, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale.
11. Lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
chiuvete pentru frizerii, lămpi cu LED, lămpi de
unghii.
18. Genţi pentru cosmetice (fără conţinut), genţi,
curele din piele, poşete din piele, portofele.
20. Mobilier, seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, pensule pentru contur de ochi.
35.
Publicitatei, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu: produse cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, lac de uz cosmetic,
produse cosmetice pentru uz personal, şervetele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, agenţi de slăbit
(agenți cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, balsamuri de păr (balsamuri-sampon),
şampon, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, lac de unghii, ojă de unghii, bază pentru
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, balsamuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, unghii
false, unghiere, pile pentru unghii, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), manechine pentru exerciţii de primajutor (aparate de instruire), reclame luminoase,
aparate de masaj, aparate de masaj acţionate
electric, stimulatoare electronice pentru uz
medical,
electrostimulatoare
transcutanate
pentru stimularea muşchilor, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea nervilor, aparate
pentru stimularea electrică a muşchilor, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de

muşchi, aparate pentru tratarea celulitei,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
chiuvete pentru frizerii, genţi pentru cosmetice
(fără conţinut), genţi, curele din piele, poşete din
piele, portofele, mobilier, seturi de mobilier cu
trei piese pentru salon, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur de
ochi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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(111)181292
29/04/2021
DONA. LOGISTICA S.A., STRADA
PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA
M 2021 03510
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VITAMINA C 1000 mg Sanvero

(210)
(151)
(732)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1026846/24.09.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor:"VITAMINA C" şi "1000 mg" .

(531)

(540)

(111)181291
29/04/2021
DONA. LOGISTICA S.A., STRADA
PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA
M 2021 03512

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.24

(591)

Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, Verde deschis, verde inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.
───────

SANVERO COMPLEX de
VITAMINE și MINERALE PLUS
Susține buna funcționare a
sistemului imunitar și nervos
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1028943/13.10.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: COMPLEX
de VITAMINE și MINERALE PLUS Susține
buna funcționare a sistemului imunitar și nervos

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
bleumarin, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03513

(111)181290

29/04/2021
DONA. LOGISTICA S.A., STRADA
PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Farmacia DONA UNGUENT
CU EXTRACT DE GĂLBENELE

HR DESIGN

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1028944/13.10.2021, mandatarul solicitantului
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
UNGUENT CU EXTRACT DE GĂLBENELE

(531)

(111)181027
05/05/2021
S.C. FOCUS TRAINING &
COACHING S.R.L., CALEA
CĂLĂRAȘI NR. 311, BL 71,
SC 3, ET 7, AP 96, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030621, ROMANIA
M 2021 03567

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1027595/30.10.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "HR"

Clasificare Viena: 05.05.22; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.09; 02.09.16
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1A1150) , galben (HEX #E7DF56)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea,
organizarea
și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03584
(111)181174
06/05/2021
SC MAXCELL COM SRL, STR.
ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181173
06/05/2021
SC MAXCELL COM SRL, STR.
ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021 03585

maxcell
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane, huse pentru
tablete, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, cabluri pentru transmisia de
date, suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, dispositive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
unități cu difuzor pentru birou sau montat în
mașină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free, suporturi pentru
telefoane mobile, acumulatori alcalini, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
baterii.
───────

HN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.22
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane, huse pentru
tablete, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, cabluri pentru transmisia de
date, suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, dispositive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
unități cu difuzor pentru birou sau montat în
mașină pentru a permite folosirea unui telefon
mobil în modul hands-free, suporturi pentru
telefoane mobile, acumulatori alcalini, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
baterii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03594

(111)181175

06/05/2021
S.C. EVOWEB S.R.L., DRUMUL
TABEREI 64, BL. F4, SC. 4, AP 74,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061397,
ROMANIA

Fluxy
(511)
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9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
descărcabile, software educational, software,
software mobil, software de pregatire, software
pentru predare, software pentru cursuri virtuale,
software de inteligență artificială, sisteme
de inteligență artificială, programe informatice
interactive bazate pe inteligență artificială,
înregistrate sau descărcabile.
41. Educație, furnizarea educației, educație și
instruire, consiliere în carieră (educație), sisteme
de joc (divertisment, educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
organizare de concursuri în materie de educație,
servicii de consiliere în materie de educație,
organizare de examinări și teste în domeniul
educației, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
furnizarea de informații în domeniul educației,
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, programare de software
educativ
───────

(111)181105
06/05/2021
REAL PREMIUM TECHNOLOGY
S.R.L., STRADA REPUBLICII NR.
73, CAMERA 1, SAT ROATA DE
JOS, JUD. GIURGIU, COMUNA
ROATA DE JOS, GIURGIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03606

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

SMART CLINOR
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, albastru,
turcoaz, galben, auriu
(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, odorizante, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, preparate de
curăţare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, degresanţi, alţii decât
cei utilizaţi în procese de fabricare, săpun
deodorant, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, preparate de curăţare uscată, balsam
pentru ţesături, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
balsam de rufe, produse pentru spălarea rufelor,
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, înalbitor de rufe/preparate
pentru albirea rufelor, lustru pentru mobilă
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şi pardoseli, preparate de lustruire, soluţii
de degresare, şampoane, preparate pentru
strălucire (lustruit), săpun, toate aceste produse
cu excepţia produselor de curăţare a geamurilor
şi a suprafeţelor de sticlă.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea
programelor
de
fidelizare
a consumatorilor, publicitate prin poştă,
licitare, demonstraţii cu produse, răspândirea
materialelor
publicitare,
distribuirea
de
eşantioane, servicii de agenţie de import-export,
marketing, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
marketing cu public ţintă.

(111)181160
07/05/2021
DUMITRU OPREA, STR.
INDEPENDENTEI NR. 14/2, AP. 61,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03627

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181261
07/05/2021
MIRELA CODREANU, ŞOS
IANCULUI NR. 9, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 03620

ALB ȘI ROȘU
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027627 din data
30.09.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ALB ȘI ROȘU.

COFFERINO HUB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație.
43. Servicii oferite localuri tip snack-bar.
───────

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:alb, roșu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 33 băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03658
(111)181390
08/05/2021
AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA
NR. 1, JUDEȚUL VALCEA,
FRANCESTI, VALCEA, ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL. 19, SC. B, AP. 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181223
10/05/2021
PROFLUO SRL, BD. DIMITRIE
POMPEIU 5, NOVO PARK,
CLADIREA BC, ETAJ 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020339, ROMANIA
M 2021 03682

(540)

Profluo
La Provincia PUIUL
MARINAT Hrănit Sănătos

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate:mov (HEX #664273),
albastru (HEX #308DBA)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, software
integrat descărcabil, software de calculator,
software pentru servere descărcabil.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1029198/14.10.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
"PUIUL MARINAT" și “Hrănit Sănătos”.

(531)

Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, verde, mov,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte nu vii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03719
(111)181178
11/05/2021
BADEA-MITITELU LIANA
GABRIELA, STR. FRAŢII BUZEŞTI
NR. 33, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200381, DOLJ, ROMANIA

(111)181239
13/05/2021
CONSTANTIN TUDOREI, SAT
GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ,
COMUNA GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03797

(740)

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

(540)

CETATEA BANILOR
(531)

Clasificare Viena: 07.01.12; 05.01.02;
05.01.03; 26.01.01; 26.03.01; 26.03.16;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

LEMNART MOBILIER
BISERICESC
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1026359 din data 21.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: MOBILIER BISERICESC

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, mobilier bisericesc, mobilier din
lemn, cadre din lemn (mobilier), crucifixuri din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete, din
lemn, divane, lucrări de artă din lemn, ceară,
gips sau plastic, mese, panouri decorative din
lemn (mobilier), paravane (mobilier), postamente
(mobilă), scaune, tâmplărie artistică, uși din lemn
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03805

(111)181091

13/05/2021
ALECU IULIAN, STR. FRUMUSANI
NR. 2, BL. 37, SC. A, ET. 8, AP.
49, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Gândeşte! Viaţa ta
depinde de asta!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de regătire de campanii publicitare,
dezvoltare de campanii promoționale, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, transcrieri de comunicări (lucrări
de birou), servicii de comunicaţii corporative,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, administrare de programe cu
premii de fidelitate, administrare a programelor
cu premii de fidelitate care includ timbre
comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, furnizare de consultanță
în marketing în domeniul mediilor sociale,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
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 publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare si reviste, publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, publicitate online într-o reţea informatizată, servicii privind
constituirea de reţele pentru îmbunătăţirea
carierelor, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare, organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în
scopuri publicitare, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), servicii de informare
comercială cu ajutorul bloggerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de planificare de carieră
(altele decât educaţie şi formare), servicii de
informații referitoare la locuri de muncă şi
oportunitățile profesionale și de carieră, servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), consultanță în afaceri, selectarea
personalului prin testare psihologică, testare
psihologică pentru selectarea personalului.
36. Consultanță privind asistența financiară
pentru educație, colectarea de fonduri şi
sponsorizare, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, organizarea de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a
evenimentelor
culturale,
sponsorizare
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financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară
a
evenimentelor
de
dans,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, consiliere pentru împrumuturi,
consultanță privind asistența financiară pentru
educaţie, servicii de creditare financiară, servicii
de consiliere privind creditarea, servicii de
împrumut, finanţare de credite în rate, servicii
de investiţie în taxele şcolare, administrare
de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, servicii de
intermediere de credite personale, acordare
de credite temporare, acordare de credite
de consum, servicii de evaluare a creditelor,
finanţarea creditelor pe termen scurt, agenţii
de evaluare a creditelor, servicii de credite
pentru nevoi personale, consultanţă financiară
privind serviciile de credite, oferirea posibilităţilor
pentru împrumuturi şi credite, furnizare de
informaţii referitoare la credite, furnizare
de informaţii referitoare la creditele pentru
studenţi, consultanţă privind acordarea de
împrumuturi, servicii financiare privind acordarea
de împrumuturi, servicii de creditare, servicii
de creditare reînnoibile, servicii de împrumut
şi creditare, birouri de creditare, finanţare
pentru împrumuturi personale, finanţare pentru
mici întreprinzători, finanţare pentru dezvoltarea
de produse, facilitare şi intermediere pentru
finanţare, gestionare pentru acordare de
finanţare, servicii de finanţare a capitalului de
risc pentru inventatori, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru universităţi, furnizare de
facilităţi de finanţare pentru leasing cu opţiune
de cumpărare, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru instituţii de cercetare, acordare de
finanţare pentru firme în curs de înfiinţare şi nou
înfiinţate, servicii de finanţare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii comerciale, finanţare de închiriere cu
opţiune de cumpărare pentru automobile, servicii
de finanţare pentru asigurarea fondurilor de
risc, schimburi financiare, servicii de schimburi
financiare, acordare de împrumuturi pentru
studenţi, consiliere financiară privind serviciile de
împrumuturi pentru studenţi, acordări de burse
de studii, coordonarea strângerilor de fonduri,

organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare
41. Informare în legătură cu activități culturale,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și congrese, furnizarea de informații
despre congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, servicii
de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), organizare de festivaluri pentru
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii
în scopuri educaţionale, organizare de
evenimente muzicale (divertisment), organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale şi
artistice, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale, prezentare
de demonstraţii de dans, organizarea de
demonstraţii în scopuri recreative, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
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organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi nedescărcabile, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, servicii educaționale de sprijin, cursuri
școlare legate de sprijinul educațional, cursuri
de sprijin pentru persoane cu dificultăți de
exprimare orală, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, educație, academii (educație), educație
preșcolară, seminarii educative, teste educative,
furnizarea educației, servicii de educație juridică,
administrarea serviciilor educaționale, formarea
echipelor (educație), organizare de evenimente
educative, elaborare de materiale educative,
elaborare de manuale educative, publicare
de texte educative, organizare de seminarii
educative, publicare de materiale educative,
educație în domeniul sănătății, educație,
divertisment și sport, educație în domeniul
lingvistic, consiliere în carieră (educație),
servicii de educație tehnologică, coordonare de
evenimente educative, furnizare de demonstrații
educative, organizarea de concursuri educative,
difuzare de materiale educative, servicii
educative pentru adulți, închiriere de materiale
educative, organizare de competiții educative,
publicare de cărți educative, cercetare
în domeniul educației, servicii educaționale
pentru învățători, organizare de simpozioane
educaționale, organizare de jocuri educaționale,
stabilirea de standarde educaționale, servicii
educaționale pentru copii, organizare de
seminarii educaționale, furnizare de cursuri
educaționale, servicii educaționale pe calculator,
organizare de verificări educaționale, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
expoziții educaționale, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, servicii
educative referitoare la calculatoare, închiriere
de materiale educative înregistrate, furnizarea

de informații în materie de educație, acordarea
de premii în educație, certificare de servicii
de educație, simpozioane pe teme de
educație, sisteme de joc (divertisment, educație),
consultanță profesională referitoare la educație,
închirierea de materiale educaționale, cursuri
în cadrul taberelor educative, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale educative tipărite, servicii educative
și de instruire, servicii educative oferite
de școli, servicii educative pentru sectorul
industrial, servicii educative în sectorul
industrial, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii educaționale furnizate de
școli, organizarea de conferințe educaționale
anuale, ateliere organizate în scopuri educative,
tabere de vară (divertisment și educație),
educație cu privire la sănătatea fizică,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de simpozioane referitoare la
educație, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale și de predare, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ,
organizare de seminarii cu scop educativ,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), servicii de educație, instruire și
divertisment, educație în domeniul procesării de
date, coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizare de expoziții în scop educativ,
servicii de educație și pregătire profesională,
producție de filme în scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizare de prezentări
cu scopuri educative, organizare de conferințe
cu scopuri educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, producție de programe
educative de televiziune, organizare de
spectacole în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de festivaluri în scopuri educative, prezentări
de filme în scopuri educative, servicii de
educație și formare profesională, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizarea
de conferințe referitoare la educație, cursuri
de instruire în tabere educative, organizarea
de expoziții cu scopuri educative, realizare
de expoziții cu scopuri educative, servicii
educative în materie de igienă, organizarea de
activități educative destinate studenților, servicii
educative în domeniul tehnologiei informației,
servicii de consultanță în domeniul educației,
organizare de convenții cu scopuri educative,
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planificare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
servicii de prezentare în scopuri educative,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizarea de cursuri educative destinate
studenților, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare și conducere de conferințe
educative, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale, producție
de filme în scopuri educaționale, planificare de
seminare în scopuri educaționale, organizarea
de
convenții
în
scopuri
educaționale,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
organizare de congrese pe teme educaționale,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, educație în domeniul conștientizării
necesității de mișcare, servicii de consultanță
în materie de educație, servicii de consiliere
în materie de educație, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, organizare de
concursuri în materie de educație, organizare
de conferințe cu privire la educație, servicii
de educație furnizate prin intermediul radioului,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, furnizare de servicii
educative în domeniul sănătății, producție
de înregistrări educative audio și video,
organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare de tururi ghidate cu scop
educativ, furnizare de informații în materie de
educație, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de seminarii pe teme
de educație, servicii educative în materie
de dezvoltare spirituală, servicii educative
pentru adulți în domeniul comerțului, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative informatizate în domeniul
managementului afacerilor, servicii educative
pentru adulți în domeniul managementului,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, servicii
educaționale referitoare la satisfacerea nevoilor
clienților, servicii educaționale pentru predarea
tehnicilor de transcriere, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, furnizare de instalații folosite în scop
educațional, organizare de tururi cu ghid cu
scop educativ, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare și

coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, furnizare de instalații pentru
examinări în domeniul educativ, organizare de
cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de educație furnizate prin programe
de televiziune, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii educaționale furnizate
de instituții pentru formare continuă, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri
de instruire, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul educației, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de
ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, atestare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri
în vederea pregătirii pentru carieră, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, organizare de
programe de pregătire pentru tineri referitoare
la industria producătoare de unelte, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru încadrare în câmpul muncii,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de festivaluri cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, servicii de rezervare de bilete
la concerte, servicii de rezervare de locuri la
concerte, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală (instruire),
editare muzicală, spectacole muzicale, servicii
de înregistrări de muzică, reprezentații de
muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
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de reprezentații muzicale, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
concerte, organizare și coordonare de concerte
muzicale, concerte de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta şi
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
şi organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole în domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabilă, furnizare
de muzică în format digital de pe internet
nedescărcabilă, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,

punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, activităţi culturale, activităţi
sportive şi culturale, furnizare de activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de activităţi culturale, organizare de festivităţi
în scopuri culturale, activităţi de divertisment,
sportive şi culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizarea de competiţii
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), servicii de
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate
în scopuri recreative, împrumut de cărţi,
consultanţă în domeniul formării şi perfecţionării,
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie şi
de pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
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de instruire, divertisment de tipul seriilor
de concursuri, editarea de materiale tipărite
care conţin poze, altele decît cele de uz
publicitar, editare de publicaţii altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise, altele
decât cele publicitare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea
de tutoriale online, furnizare de informaţii
referitoare la recreere, instruire referitoare la
conveniente sociale, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de curaj,
organizarea de cicluri de conferinţe, organizarea
de competiţii şi ceremonii de decernare de
premii, organizarea de conferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural, educațional sau
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizarea de evenimente politice
cu scop cultural, educativ, instruire politică

efectuată prin massmedia, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, 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 simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi socialştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, 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,
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
(coaching) pentru viață, demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, 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 formarea profesională, servicii
de scriere pentru bloguri, divertisment pe
internet, producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, cursuri de sprijin pentru
învățarea limbilor străine, pregătire pentru părinți
în domeniul organizării de grupuri de sprijin
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pentru părinți (instruire), servicii educative în
materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03812

(111)181092

13/05/2021
DAVERAS STYLE SRL, STR.
VASILE ALECSANDRI NR. 3, AP.
3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

DAVERAS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri, genți,
genți casual, genți de călătorie, genți pentru
cărți, genți din pânză, genți de pânză, genți
pentru școlari, genți de mână, genți tip sac, genți
pentru haine, genți de stradă, genți fabricate
din pânză, genți de mână (poșete), umbrele,
umbrele, umbrele de soare, huse pentru
umbrelă, umbrele de ploaie, umbrele de soare,
umbrele pentru copii, săculeți pentru umbrelă,
portbebeuri pentru transportul copiilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, genți de umăr
pentru copii, genți de voiaj din pânză, sacoșe
de cumpărături din pânză, sacoșe textile pentru
cumpărături, sacoșe pentru provizii, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe de umăr, sacoșe cu
șireturi, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, mânere pentru susținerea sacoșelor
de cumpărături, genți scoțiene, genți sportive,
genți servietă, bagaje (genți), genți boston,
genți impermeabile, mânere (genți), gentuțe
cosmetice, genți de lucru, genți de plajă, genți
de seară, genți pentru scutece, genți pentru
șa, genți din piele, genți pentru curieri, genți
pentru sport, genți stil bandulieră, genți de umăr,
genți pentru drumeții, genți pentru camping,
genți pentru gimnastică, genți cu rotile, genți
cu bandulieră, genți flexibile pentru haine, genți

multifuncționale pentru atleți, serviete și genți
diplomat, genți diplomat pentru documente,
genți din blană sintetică, transportoare pentru
animale (genți), genți pentru scule, goale,
genți cu structură moale, genți cu imprimeu
muzical, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
de transport universale, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți și portofele din piele,
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru cosmetice (fără conținut), curele pentru
genți de mână, genți de cumpărături din piele,
genți sport de uz general, poșete mici (genți
de mână), genți din imitatie de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de mână pentru
bărbați, structuri pentru genți de mână, genți
de voiaj pentru pantofi, genți sub formă de tub,
genți pentru accesorii de tricotat, genți de voiaj
cu rotile, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți mici de voiaj (pentru sejururi scurte),
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din piele pentru haine, borsete
și genți de purtat la brâu, gentuțe universale
de purtat la încheietura mâinii, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
poșete, poșetuțe, poșete de seară, poșete de
damă, cadre pentru poșete, poșete de mână,
poșetuțe tip minodiere, poșete, portmonee și
portofele, poșete din zale împletite, poșetuțe
amulete (omamori-ire), poșete mici de purtat sub
braț, poșete de mână care nu sunt confecționate
din metale prețioase.
24. Materiale textile, materiale de tapițerie,
mochetă (perdele), perdele plisate, perdele
din vinil, draperii, materiale compozite textile,
materiale textile căptușite, panzeturi (materiale
textile), materiale textile pentru perdele, tapet
din materiale textile, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, plăci de perete din
materiale textile, materiale adezive sub formă
de autocolante (textile), materiale textile utilizate
ca acoperiri pentru ferestre, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, produse din materiale textile pentru
acoperirea ferestrelor, învelitori din materiale
textile pentru mobile, materiale textile pentru
decorare interioară, materiale pentru realizarea
accesoriilor textile pentru mobilier, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, 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, pânză pentru
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masa de billiard, pături pentru animalele de
gospodărie, ţesătură pentru site, brocart, vatir,
pânză pentru steaguri din material textile sau
plastic, stambă, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, pânză de tifon, ţesături sub
formă de şnur, şeviot (ţesătură), ţesătură,
cârpe pentru demachiere, cuverturi matlasate,
cuverturi tricotate, cuverturi din eponj, cuverturi
din frotir, cuverturi pentru canapea, cuverturi
pentru pătuțuri, cuverturi pentru paturi, cuverturi
umplute cu pene, cuverturi din materiale
textile, huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu puf,
cuverturi matlasate din frotir, cuverturi umplute
cu materiale de umplutură, cuverturi matlasate
cu umplutură din mătase, cuverturi pentru pat
(pături) din fibre sintetice, cuverturi pentru pat
(pături) confecționate din bumbac, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice,
set alcătuit din pânze pentru confecționarea
cuverturilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea cuverturilor de pat, suporturi de
pahare din material textile, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
pânze de bumbac, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobile, huse
pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textile, 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, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textile,
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 plastic
pentru mobile, huse din material textil pentru
mobile, 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 textile, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din material textile, 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 masa,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textile, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textile, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, 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 textile, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textile, tafta
(ţesătură), material textile, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textile, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură), pânză
moltonată, pânză cauciucată, pânză pentru
broderii, pânză pentru vele, suporturi din pânză,
pânză pentru steaguri, pânză calico imprimată,
pânză de sac, pânză groasă de cânepă, pânză
specială pentru mesele de biliard, frize (articole
murale din pânză), sedilă (pânză pentru scurs
brânza), suporturi din pânză pentru pahare,
pânză folosită la broderie (canava), pânză
folosită la tapiserie (canava), pânză întinsă
pentru brodare, pânză țesută cu căptușeală din
poliuretan permeabil la aer, foi de pânză groasă
de cânepă pentru protecție, materiale textile
confecționate din pânză de in, pânză gumată,
cu excepția celei pentru papetărie, pânză
țesută cu căptușeală din poliuretan permeabil
la aer pentru îmbrăcăminte impermeabilă,
pânză țesută vândută la bucată cu căptușeală
din poliuretan permeabil la aer, tapiserii
textile, draperii textile, lambrechine textile,
bannere textile, fanioane textile, individualuri
textile, șervete textile, textile căptușite, etichete
textile, textile pentru perete, țesături întărite
(textile), etichete adezive (textile), baldachine
(draperii textile), fetru (materiale textile), articole
nețesute (textile), materiale textile impermeabile,
articole textile nețesute, frotir (materiale textile),
ornamente murale (textile), materiale textile
ignifuge, etichete textile imprimate, textile din
vâscoză, materiale textile (produse), înlocuitori
de textile, materiale textile cauciucate, materiale
textile pentru confecționarea articolelor textile
de menaj, materiale textile pentru cămăși,
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drapele și fanioane textile, etichete din material
textil, batiste din material textil, mileuri din
material textil, materiale textile pentru lenjerie,
materiale textile pentru costume, prosoape din
materiale textile, lambrechine textile pentru
draperii, materiale textile din poliester, prosoape
(textile) pentru plajă, huse textile pentru
plapume, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile din alfa, materiale textile
(articole textile sub formă de sul), suluri
de materiale textile, textile permeabile la
vapori, perdele din materiale textile, materiale
textile pentru mobilier, materiale pentru fagure
(textile), traverse textile pentru mese, materiale
textile pentru dormitor, căptușeli textile pentru
îmbrăcăminte, materiale textile țesute căptușite,
absorbante din materiale textile, căptușeli textile
în produse, materiale textile decorative drapate,
articole textile imprimate individuale, materiale
textile pentru demachiere, materiale textile
pentru tapițerii, textile de ambalat alimente,
fanioane din materiale textile, materiale textile
pentru casă, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate în producție, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate la
broderii, produse textile și înlocuitori, materiale
textile pentru baie, traverse textile de masă,
materiale textile la bucată, batiste din materiale
textile, materiale textile ca piese textile
pentru utilizare la tapiserie, materiale textile
ca piese textile pentru utilizare la peticire,
materiale spongioase pentru uz textil, insigne
fabricate din material textil, perdele scurte din
material textil, materiale textile (produse din
material textil) din fibră de carbon, etichete
autoadezive din materiale textile, materiale
textile nețesute pentru întărire, materiale textile
pentru confecționarea portofelelor, materiale
textile elastice pentru îmbrăcăminte, materiale
textile pentru confecționarea păturilor, materiale
textile din fibre chimice, materiale textile
nețesute pentru capitonări, materiale textile
nețesute pentru așternuturi, materiale textile
întărite cu plastic, materiale textile nețesute,
din polipropilenă, prosoape confecționate
din
materiale
textile,
materiale
textile
pentru dispozitive ortopedice, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale
textile din țesături elastice, materiale textile
pentru fabricarea prelatelor, materiale textile
confecționate din catifea, textile utilizate
pentru căptușeala hainelor, materiale textile
confecționate din satin, prosoape de bucătărie
(materiale textile), materiale textile țesute pentru
așternuturi, materiale textile confecționate din
flanel, articole textile sintetice la bucată,
materiale textile de uz industrial, prosoape

(textile) pentru copii mici, site (țesături din fire
textile), huse textile neadaptate pentru mobilier,
discuri demachiante din materiale textile, huse
textile pentru mobilier (largi), materiale textile
pentru fabricarea corturilor, materiale textile
pentru decorarea ferestrelor, materiale textile
impregnate cu rășină, produse textile de uz
casnic, textile pentru marcarea confecțiilor
(etichete), materiale textile ca piese textile
confecționate din amestec de fibre, materiale
textile pentru imprimare digitală, prosoape textile
pentru uscarea părului, șervete din material textil
pentru uscat, material textil de căptușeală pentru
încălțăminte, individualuri de masă din material
textil, suporturi pentru pahare din material textil,
pânze din material textil sau plastic, bannere
din material textil sau plastic, căptușeli din
material textil pentru pălării, fanioane din material
textil sau plastic, perdele mici confecționate din
materiale textile, materiale textile utilizate pentru
acoperirea fotoliilor, materiale textile utilizate
la fabricarea portmoneelor, țesături din fire de
cauciuc îmbrăcate în fire textile (de uz textil),
produse de filtrare din material textil, produse
din material textil la bucată, șervete de masă din
material textil, ambalaje din material textil pentru
cadouri, prosoape pentru față din materiale
textile, produse textile de tartan la bucată,
textile permeabile la vapori de apă, lenjerie de
masă din materiale textile, prosoape (materiale
textile) folosite pentru bebeluși, produse textile
la bucată din bumbac, materiale textile nețesute
din fibre naturale, materiale textile nețesute
tratate la cald, materiale textile folosite la
fabricarea așternuturilor, materiale textile care
conțin fibre anorganice, materiale textile tratate
rezistente la foc, materiale textile confecționate
din materiale sintetice, materiale textile folosite
la fabricarea mobilierului, șervețele de toaletă
(din materiale textile), propoape pentru față
(din materiale textile), șervețele pentru față din
materiale textile, draperii din materiale textile
gata confecționate, materiale textile utilizate
pentru fabricarea scutecelor, materiale textile
utilizate la fabricarea jerseelor, huse textile
pentru cămăși de noapte, materiale textile
mixte din fire elastice, materiale textile folosite
pentru fabricarea jaluzelelor, huse din materiale
textile pentru closete, materiale textile nețesute
din fibre sintetice, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, materiale textile folosite la
fabricarea încălțămintei, materiale textile folosite
la fabricarea draperiilor, materiale textile pentru
producția de îmbrăcăminte, materiale textile
utilizate la confecționarea genților, materiale
textile folosite în fabricarea paturilor, materiale
textile utilizate pentru confecționarea umbrelelor,
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discuri de machiaj din materiale textile, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, dubluri din
materiale textile la bucată, spătare scaun
(articole din materiale textile), deșeuri textile
folosite la fabricarea hârtiei, șervete de masă
din materiale textile, șnururi din materiale
textile pentru draperii, articole de menaj din
materiale textile, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, etichete (textile) folosite
la marcarea țesăturilor, etichete (textile) folosite
la identificarea țesăturilor, volane pentru pat
din materiale textile, materiale pentru perdele
ca articole textile, materiale textile din fibre
sintetice ca articole textile sub formă de bucată
întreagă, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, produse textile pentru bucătărie și
masă, materiale textile de căptușeală pentru
încălțăminte, materiale textile pentru steaguri
și banderole, pânzeturi de masă din materiale
textile, fețe de masă din materiale textile,
materiale textile folosite la demachiere (textile),
altele decât cele impregnate cu produse
cosmetice, șervete din material textil (lenjerie de
masă), lenjerii de pat din material textil nețesut,
batiste care sunt bucăți din material textil, huse
de masă din materiale textile nețesute, produse
din materiale textile de uz casnic, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, articole de
menaj textile (lenjerie de masă), textile din
material plastic permeabile la vapori, articole
textile la bucată pentru confecționarea cizmelor,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea
geamantanelor, textile cu model pentru utilizare
la brodare, materiale textile pentru utilizare
în fabricarea prosoapelor, materiale din
burete (produse textile la bucată), materiale
textile pentru confecționarea mobilierului de
grădină, materiale textile pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluși, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, materiale
textile, etanșe la gaze, pentru aerostate,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, materiale textile folosite la fabricarea
îmbrăcăminții sportive, materiale textile pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
articole textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea prosoapelor, materiale textile
pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
produse textile pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, articole textile la bucată
pentru confecționarea îmbrăcăminții, materiale
textile folosite la demachiere (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
articole textile la bucată pentru producția

confecțiilor, etichete textile pentru identificarea
articolelor de îmbrăcăminte, materiale textile
care imită piei de animale, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, prosoape
din materiale textile vândute la pachet, articole
textile la bucată pentru confecționarea filtrelor
industriale, perdele din materiale textile sau
din materiale plastice, țesături din fire de
hârtie de uz textil, țesături din fibră de sticlă
de uz textil, articole textile la bucată pentru
scopuri de mobilare, materiale textile utilizate
pentru confecționarea huselor pentru scaune,
articole textile la bucată realizate din materiale
plastice, materiale textile folosite la fabricarea
tălpilor de încălțăminte, materiale textile cu
motive pentru a fi brodate, textile impermeabile
pentru apă dar permeabile pentru umezeală,
materiale textile folosite la fabricarea branțurilor
de încălțăminte, șervetele de toaletă pentru
față (din materiale textile), articole laminate din
piese textile, cu proprietăți izolante, carpete
lucrate manual din materiale textile pentru
pereți, materiale textile nețesute confecționate în
principal din hârtie, huse acoperitoare realizate
din materiale textile pentru mobilier, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
etichete din materiale textile pentru prindere
pe lenjerie, huse textile și din plastic pentru
mobile (nemontate), materiale textile folosite
în fabricarea articolelor pentru pat, articole
textile la bucată pentru fabricarea mobilierului
tapițat, materiale textile pentru confecționarea
de articole de îmbrăcăminte, chenare decorative
(articole din materiale textile pentru pereți),
materiale care înlocuiesc textilele, confecționate
din materiale sintetice, materiale textile nețesute
pentru utilizare ca dubluri interioare, articole
textile la bucată folosite pentru confecționarea
pantofilor, etichete din materiale textile pentru
coduri de bare, materiale textile folosite la
fabricarea căptușelilor de încălțăminte, materiale
textile folosite pentru fabricarea pânzelor pentru
vapoare, folii montaj din material textil pentru
mașini de imprimat, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, materiale textile
folosite la fabricarea articolelor pentru acoperirea
pereților, materiale textile din nailon, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile tratate cu
un strat de finisare ignifug, materiale textile
pentru fabricarea dispozitivelor de protecție
împotriva soarelui, materiale textile utilizate drept
căptușeală pentru articole de îmbrăcăminte,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea
articolelor din piele, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru bărbați,
căptușeli textile pentru articole care servesc
la acoperirea capului, materiale textile pentru
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fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
drapaj sub formă de draperii confecționate din
materiale textile, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, huse
din materiale textile și plastice pentru mobilier
(nemontate), materiale textile din lână, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
din bumbac, altele decât cele pentru izolare,
materiale textile folosite pentru fabricarea de
fețe de pernă, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaletă, materiale
textile din mătase, cu excepția celor pentru
izolare, țesături pentru mobilier sub formă de
articole textile individuale, șervețele (textile)
demachiante altele decât cele impregnate cu
cosmetice, șervețele demachiante (textile) altele
decât cele impregnate cu cosmetice, materiale
textile din in, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru femei, materiale textile pentru
baie (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte),
fețe de masă din materiale textile de unică
folosință, materiale textile din poliester, cu
excepția celor pentru izolare, articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de
pernă, huse textile detașabile pentru aparate
electronice (neadaptate și neajustate), articole
transpirabile confecționate din materiale textile
fixate cu cauciuc, materiale textile pentru
fabricarea prelatelor pentru acoperirea bazinelor
de înot, perdele și perdele de dantelă din
materiale textile sau plastic, materiale textile
din fibre anorganice, cu excepția celor pentru
izolare, perdele de duș din materiale textile sau
din materiale plastice, articole textile la bucată
folosite pentru confecționarea îmbrăcăminții de
protecție, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile nețesute sub formă de suluri utilizate în
fabricare, materiale textile țesute cu proprietăți
de protecție împotriva razelor electromagnetice,
materiale textile vândute la set pentru fabricarea
monștrilor de jucărie, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, articole individuale confecționate
din materiale textile lipite de materiale
cauciucate, articole transpirabile confecționate
din materiale textile fixate cu materiale plastice,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, materiale
textile nețesute sub formă de căptușeli utilizate
în fabricare, materiale textile din fibre naturale,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
din fibre ceramice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre organice, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
nețesute sub formă de semifabricate utilizate în

fabricare, materiale de frotir (textile) adaptate
pentru utilizare în dispozitive de distribuire,
materiale textile pentru spălarea corpului (altele
decât cele de uz medical), materiale textile
din fibră de carbon, cu excepția celor pentru
izolare, prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
materiale textile confecționate din fibre acrilice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
nețesute pentru spălarea corpului (altele decât
cele de uz medical), materiale textile de uscare
pentru utilizare în industria de fabricare a
hârtiei, materiale textile țesute pentru spălarea
corpului (altele decât cele de uz medical),
huse pentru capace de toaletă (realizate din
materiale textile naturale sau sintetice), articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, prosoape
din material textil cu logo-uri ale echipelor
de fotbal american, materiale textile din fibre
obținute prin procedee chimice, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din fibre
sintetice și fibre naturale, cu excepția celor
pentru izolare, articole textile la bucată (acoperite
cu poliuretan) pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte impermeabile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, 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 cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, 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, 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
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îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament de
gimnastică, 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, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,

carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosetetălpici, 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, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, 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 anti-alunecare
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,
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, 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, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
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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.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 18, 24, 25 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,

marketing comercial (în afară de comerț),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
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datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea vânzarilor pentru terţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03814

(111)180951

13/05/2021
RADU SALADE, STR. OCTAVIAN
GOGA NR. 45, AP. 2, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

RANOTY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Roboți industriali, separatoare robotice,
compresoare robotice, roboți de bucătărie,
roboți de cusut, roboți de transport, mașini
robotice de ambalat, mecanisme robotice
pentru transportare, mecanisme robotice pentru
transport, mecanisme robotice pentru ridicare,
roboți pentru mașini-unelte, roboți folosiți
în industrie, roboți de uz industrial, roboți
pentru manevrarea barelor, roboți electrici
de bucătărie, roboți pentru curățenie, roboți
pentru sudură, mașini de întindere, roboți
industriali, mașini robotizate de branșare,
aparate de sudură robotizate, mașini robotizate
de finisare, mașini robotizate de curățare,
mașini robotizate pentru vopsit, mașini robotizate
pentru etichetare, aparate robotizate pentru
manipularea materialelor, mașini robotice de
ștanțat, electrice, roboți industriali autonomi de
interior, roboți industriali folosiți în fabricație,
roboți pentru menaj de uz casnic, roboți de
curățenie de uz casnic, roboți pentru transferul
pieselor de prelucrat, brațe robotizate de uz
industrial
9. Adaptoare ethernet, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, adaptoare
electrice,
cabluri
adaptoare
(electrice),
adaptoare pentru prize, adaptoare de baterii,
conectoare adaptoare (electrice), adaptoare
pentru imprimante, adaptoare pentru cabluri,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de
radiofrecvență, adaptoare de rețele informatice,

adaptoare de curent alternativ, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective
foto, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de carduri pentru
calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
test pentru verificarea circuitelor imprimate,
adaptoare pentru conectarea telefoanelor la
aparate auditive, adaptoare pentru accesul la
rețele fără fir, adaptoare ca pentru aparatele
de jocuri electronice portabile, inele adaptoare
pentru atașarea obiectivelor la aparatele foto,
chei hardware usb (adaptoare de rețea fără fir),
adaptoare de curent electric destinate utilizării
cu priza brichetă auto, adaptoare ca pentru
aparatele de jocuri video de larg consum, cablu
coaxial, cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri
optice, cabluri usb, cabluri scart, cabluri video,
cabluri audio, cabluri prelungitoare, cabluri
electronice, cabluri electrice, modemuri cu cablu,
joncțiuni de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
pentru imprimante, cabluri pentru calculatoare,
cabluri de telecomunicații, cabluri telefonice
electrice, cabluri pentru modem, cabluri de
microfon, cablare de rețea, conectori de cabluri,
cabluri de conectare, cabluri usb luminoase,
cabluri pentru boxe, cabluri pentru antene,
cabluri și fire, cabluri pentru baterii, cabluri
cu manșon, cabluri de curent, mănunchiuri
de cabluri, conexiuni de cablu (electricitate),
cabluri electrice de montare, conectoare pentru
cabluri audio, cabluri de interfață electrice,
cabluri de fibră optică, cabluri din fibră optică,
cabluri cu fibră optică, cabluri cu banda plată,
fascicule de cabluri electrice, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, instalații de
cabluri electrice, testere de cabluri audio,
cabluri electrice de încărcare, cabluri electrice
pentru proiectoare, cabluri pentru sincronizarea
datelor, cabluri electrice de conectare, cablu
izolat pentru instalații electrice, capete pentru
cablu de telefon, convertoare pentru televiziune
prin cablu, receptoare pentru televiziune prin
cablu, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri de transmisie
pentru antenă, cabluri de extensie pentru telefon,
cabluri electrice rezistente la căldură, cabluri
de conectare pentru telefon, cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, cabluri electrice folosite la
conectări, cabluri usb pentru telefoane mobile,
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cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
conectori cu fișă pentru cabluri electrice, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
cabluri pentru transmisia de semnale optice,
cabluri pentru interfețe multimedia de înaltă
definiție, cabluri electrice pentru transmiterea
de sunete și imagini, cabluri de semnal pentru
it/av și telecomunicații, transmițătoare optice
utilizate cu cabluri din fibră optică, cabluri
pentru interfețe multimedia de înaltă definiție
pentru proiectoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, bănci de încărcare, baze
pentru încărcare, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, module de încărcare
electronice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, aparate
de control de încărcare pentru dispozitive
neintruzive, încărcătoare de baterii pentru
aparate de jocuri video pentru acasă,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, dispozitive cu
memorie, drivere pentru dispozitive, dispozitive
audio multicameră, dispozitive senzoriale
digitale, dispozitive de memorie, dispozitive
de alarmă, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive programabile de control, dispozitive
pentru comutarea datelor, dispozitive pentru
localizarea cablurilor, dispozitive de înregistrare
radio, dispozitive periferice de calculator,
dispozitive de afișaj electronice, dispozitive
optice de comunicare, dispozitive pentru
recunoaștere vocală, dispozitive de control
numeric, dispozitive electrice de semnalizare,
dispozitive mobile de telecomunicații, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive portabile de
navigare, dispozitive pentru recunoașterea
caracterelor, sonerii (dispozitive de avertizare),
dispozitive electronice de imagistică, filtre pentru
dispozitive optice, dispozitive pentru controlul
mișcării, dispozitive pentru transmisie video,
dispozitive pentru procesarea datelor, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
pentru localizarea persoanelor, dispozitive de

navigație gps, dispozitive pentru conversia
de date, dispozitive cu memorie pentru
stocare, dispozitive pentru reglarea imaginii
color, dispozitive de intrare pentru calculatoare,
dispozitive pentru stocarea de date, dispozitive
pentru transmisie de date, dispozitive de
schimb de date, dispozitive electronice
de alarmă antiefracție, contoare inteligente,
lacăte
inteligente,
încuietori
inteligente,
difuzoare
inteligente,
brățări
inteligente,
ceasuri inteligente, telefoane inteligente, inele
inteligente, ochelari inteligenți, carduri inteligente
codificate, sisteme de inteligență artificială,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, software de
inteligență artificială, încuietori inteligente pentru
uși, programe pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, afișaje pentru telefoane
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
carcase pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, software de recunoaștere
inteligentă a caracterelor, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, portaluri inteligente pentru stocare
definită prin software, portaluri inteligente pentru
pre-procesare de date, programe informatice
interactive bazate pe inteligență artificială,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente care se poartă
în combinație cu hainele, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, cartele care încorporează un circuit
electronic integrat (cartele inteligente), software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
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software pentru integrarea inteligenței artificiale
și învățării automate în tehnologia de
lucru cu volume mari de date, roboți
telefonici, roboți pentru teleprezență, roboți
de învățământ, aplicații software pentru
roboți, roboți pentru supraveghere de
securitate, aparate electrice de comandă pentru
roboți, componente electronice, transformatoare
electronice, amplificatoare electronice, agende
electronice, scanere electronice, senzori
electronici, digitizoare electronice, aviziere
electronice, metronoame electronice, afisaje
electronice,
etichete
electronice,
stilouri
electronice, table electronice, circuite electronice
imprimate, componente electronice optice,
agende personale electronice, organizatoare
electronice, conectoare electronice, memorii
electronice, încuietori electronice, calculatoare
electronice, dispozitive antifurt electronice,
circuite integrate electronice, întrerupătoare
tactile electronice, ecrane electronice tactile,
ecrane tactile (electronice), centrale telefonice
electronice, alarme electronice antiefracție,
software de comerț electronic și de
plăți electronice, panouri electronice pentru
notițe, huse pentru agende electronice,
sisteme electronice de intrare, servere
pentru
poșta
electronică,
plăci
de
circuite
electronice,
echipamente
video,
echipamente fotografice, echipament audio
purtabil, difuzoare (echipamente audio),
echipamente
pentru
înregistrări
audio,
echipamente de comunicare, echipamente
pentru audioconferințe, echipamente de
radiodifuziune, echipamente de telecomunicații,
echipamente
audio
pentru
automobile,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3D, echipament de prelucrare a semnalelor,
echipamente de audio portabile, echipamente
pentru colectarea de date, suporturi pentru
echipamente de calculator, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente de
afișaj cu plasmă, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
de telefonie prin calculator, echipamente de
prelucrare a vocii, echipamente de procesare
a datelor, stații de lucru (echipament de
calculator), echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente de testare
pentru aparate electronice, modemuri de
comunicare, rețele de comunicații, controlere de
comunicații, aparate pentru comunicații video,
aparate pentru comunicare haptică, bijuterii care
comunică date, aparate de comunicatii portabile,
terminale pentru comunicații mobile, aparate
de comunicație fără fir, sisteme de comunicații
la cască, aparate pentru transmiterea de

comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
dispozitive de comunicare în retea, microfoane
pentru dispozitive de comunicație, aparate
de comunicatie pentru vehicule, căști cu
microfon pentru comunicații, receptoare pentru
comunicarea de date, telefoane cu sisteme
de inter-comunicare încorporate, dispozitive
de comunicații electronice digitale portabile,
dispozitive electrice mobile de comunicații
digitale, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
ansambluri de baterii, baterii pentru telefoane,
baterii pentru vehicule, separatoare pentru
baterii, baterii reîncărcabile acționate solar,
baterii pentru telefoane mobile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule, surse
de alimentare portabile (baterii reîncărcabile),
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, telefoane digitale, telefoane
celulare, telefoane portabile, telefoane voip,
telefoane mobile, comutatoare telefonice,
transmițătoare telefonice, port telefon mobil,
căști pentru telefoane, telefoane celulare
digitale, telefoane de conferință, huse pentru
telefoane, telefoane de mașină, terminale de
telefonie, telefoane prin satelit, căști pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoane mobile, curele
pentru telefonul mobil, suporturi pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane (special adaptate),
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
sisteme de telefonie mobilă locală, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, stații de andocare
pentru telefoane mobile, economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, dispozitive
„mâini-libere" pentru telefoane celulare, module
de afișare pentru telefoane mobile, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de
vedere sau de dexteritate, panouri digitale,
tablete digitale, proiectoare digitale, agende
digitale, personal digital assistant (pda), rame
foto digitale, controlere electronice digitale,
tablete grafice digitale, imprimante color digitale,
lacăte cu amprentă digitală, procesoare digitale
de sunet, procesoare de semnale digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, aparate de transmisie
optică digitală, asistente personale digitale (pda),
aparate pentru telecomunicații digitale, aparate
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foto digitale compacte, suporturi digitale de
înregistrare, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de înregistrare digitală a vocii,
panouri de semnalizare cu afișaj digital, huse
pentru dispozitive digitale de ajutor personal,
aparate digitale de redare a sunetului, scanere
cu intrare și ieșire digitală, dispozitive electronice
digitale purtabile care permit accesul la internet,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, comutatoare
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, aparate de formare de
imagini pentru amprente digitale, huse pentru
asistenți digitali personali (pda-uri), aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
instalații de alarmă, instalații telefonice pentru
automobile, aplicatii mobile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea de siteuri web, software de cinema de realitate virtuală,
software de realitate virtuală, software pentru
realitate augmentată, afișaje cu cristale lichide,
cristale de galenă (detectoare), oscilatoare cu
cristal de cuarț, oscilatoare cu cristale de
cuarț, cristale de referință pentru frecvență, lcd
(ecrane cu cristale lichide), puncte cuantice
(materiale semiconductoare cristaline), ecrane
de afișare cu cristale lichide, ecrane cu cristale
lichide (LCD) pentru sisteme home cinema,
filtre color pentru ecrane cu cristale lichide
(LCD), detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, celule de energie solară din
silicon cristalin, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), televizoare cu ecran cu
cristale lichide (LCD), oscilatoare cu cristal
cu compensare de temperatură, programe
înregistrate pe circuite electronice pentru
aparate de divertisment cu ecrane cu cristale
lichide, panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă
subțire-ecran cu cristale lichide), monitoare
lcd, proiectoare lcd, panouri lcd, ecrane lcd
de dimensiuni mari, dispozitive de detectare,
software pentru detectarea incendiilor, aparate
pentru detectarea radiațiilor, aparate pentru
detectarea incendiilor, aparate pentru detectarea

gazelor, aparate pentru detectarea particulelor,
aparate pentru detectarea căldurii, instrumente
pentru detectarea traficului, aparate pentru
dragajul minelor (detectare), aparate și
instrumente de detectare, sisteme de detectare
a dronelor, aparate de detectare acustice
subacvatice, aparate pentru detectarea nivelului
apei, simulatoare tv pentru detectarea hoților,
aparate de măsurat pentru detectarea sateliților,
aparate de detectare cu raze infraroșii,
sisteme de detectare automată a dronelor,
senzori pentru detectarea de obiecte, alarme
pentru detectarea gazelor inflamabile, aparate
pentru detectarea banilor falși, software
pentru detectarea de riscuri, software pentru
detectarea de amenințări, senzori pentru
detectarea deschiderii și închiderii ușilor,
senzori pentru detectarea deschiderii și
închiderii geamurilor, detectoare nucleare pentru
detectarea particulelor de radiații, dispozitive
de laborator pentru detectarea secvențelor
genetice, aparate de detectare a scurgerilor
de apă, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele
de calculatoare, software pentru sisteme de
detectare a accesului neautorizat (ids), software
pentru detectarea automată a proceselor
economice (apdp), aparate de detectare și
măsurare a distanței cu ajutorul razei coerente
(lidar) pentru vehicule, aparate pentru detectare
și măsurare cu impulsuri de lumină laser
(lidar), holograme, film holografic, ecrane
holografice, proiectoare holografice, aparate
holografice, discuri holografice, plăci holografice,
imagini holografice, aparate holografice de
securitate, holograme pentru certificarea
produselor autentice, dispozitive de afișare de
imagini holografice montate pe cap, portaluri
inteligente pentru comunicare, software pentru
contracte inteligente, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, sisteme inteligente
de înregistrare a distanței, software pentru
procese de fabricație inteligente, programe
pentru sisteme de operare pentru telefoane
inteligente, programe pentru sisteme de
operare pentru televizoare inteligente, comenzi
de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software interactiv,
terminale interactive, software video interactiv,
publicații electronice interactive, aparate video
interactive, software de divertisment interactiv,
table electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
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(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator
interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane de
computer, ecrane de proiecție, ecrane de
afișare, ecrane de televizor, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,
ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile,
filtre optice pentru ecrane, monitoare cu
ecran plat, monitoare cu ecran tactil, ecrane
plate flexibile pentru calculatoare, interfețe
seriale pentru ecrane (dsi), software pentru
economizor de ecran, ecrane de afișaj cu leduri
(LED), ecrane cu diode emițătoare de lumină,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
emițătoare digitale, amplificatoare digitale,
indicatoare digitale electronice, servere video
digitale, servere audio digitale, convertor analogdigital, scannere grafice digitale, medii de
stocare digitale, indicatoare de cuplu digitale,
panouri informative digitale, fișiere digitale
(podcast), temporizatoare digitale pentru ouă,
cântare electronice digitale portabile, pupitre
digitale de mixare, grafică digitală (software

descărcabil), contoare de panou digitale, genti
pentru playere media digitale, software pentru
stocare digitală distribuită, termostate digitale
pentru control climatic, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, imprimante
color digitale pentru documente, aparate digitale
pentru controlul proceselor, aparate cu interfață
audio digitale, software pentru furnizori de
soluții digitale, carduri de memorie secure digital
(SD), unități programabile cu citire digitală,
aparate de criptare digitale cu autosincronizare,
generatoare de funcții prin sinteză digitală,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aparate digitale de înregistrare a
sunetului, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, programe de calculator stocate
în format digital, software și platforme digitale
de telefonie, software pentru prelucrarea de
imagini digitale, dispozitive digitale de procesare
a semnalului vocal, software de simulare pentru
utilizare cu calculatoarele digitale, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri
publicitare
(luminoase),
panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri de comandă
(electrice), panouri de bord electrice, panouri
de control tactile, panouri indicatoare modulare
luminoase, panouri de afișare electronice,
panouri de conexiune electrică, panouri din
fibră optică, structuri de panouri solare, panouri
indicatoare mecanice luminoase, panouri pentru
distribuția electricității, panouri de distribuție
electrică, panouri de afișaj electronic, panouri
de conexiuni (electrice), panouri plane de
afișare electroluminiscente, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
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metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), panouri
de afișaj cu oled (diodă organică emițătoare
de lumină), software pentru master în educație,
software pentru conferințe video.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 7, 9, 16 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin rețea
prin cablu sau prin alte mijloace de transfer
de date, 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
de telefoane mobile, realizarea abonamentelor
la servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, organizarea distribuirii
de mostre publicitare pe baza chestionarelor
efectuate prin intermediul telefonului, prelucrare
a solicitărilor telefonice de informații privind
produsele și serviciile promovate, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, administrare
comercială de programe de schimburi culturale
și educative, furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare si reviste,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, administrare comercială de
certificări profesionale (vocaționale), servicii
de consultanta in domeniul carierei (altele
decat cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),

servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, publicitate online, publicitate
televizată, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de inteligență competitivă, prestarea de
servicii de piață inteligentă, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
organizare de licitații virtuale interactive, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii
pentru
promovarea
exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
promovarea
produselor
și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
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publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial

pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale.
37. Instalare de cabluri pentru acces la internet,
instalare de hardware și de cabluri pentru
accesul la internet, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de încărcare a bateriilor
de calculator și telefon, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, instalare de echipamente
audiovizuale, instalare de echipamente de birou,
închiriere de echipamente pentru reparații,
instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de comunicații,
întreținere de echipamente de comunicații,
servicii de reparații pentru echipamente
comerciale electronice, instalare de instrumente
de rețele de comunicații, înlocuirea bateriilor,
reîncărcare de baterii, servicii de încărcare
de baterii la telefoane mobile, reparații de
telefoane, instalații de telefonie, instalare de
linii telefonice, reparații de aparate telefonice,
instalarea și repararea telefoanelor, reparații sau
întreținere de aparate telefonice, reparare și
întreținere de telefoane inteligente, furnizare de
informații privind dezinfectarea receptoarelor de
telefon, servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, reparații de utilaje de
birou, reparații de dispozitive electrice, reparații
de aparate electronice, reparații de alarme
antifurt, instalații pentru telecomunicații, servicii
de instalații electrice, instalații de infrastructuri
de stocare, întreținere de aparatură electronică,
instalare de geamuri secundare, montare de
sticlă de geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de învelișuri protectoare pentru
geamuri, întreţinerea sistemelor de comandă
electrică pentru produse din sticlă inteligentă.
38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (ivr),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
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de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de
fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin
terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului la
platforme de internet în scopul schimbului de
fotografii digitale, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit,
servicii de telecomunicații, respectiv, servicii isdn
(rețea cu servicii digitale integrate), închiriere
de facsimile, servicii pentru conferințe în rețea,
servicii de conferințe pe web.
42. Servicii de inginerie în domeniul roboticii,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), furnizarea
de programe de calculator cu inteligență
artificială în rețele de date, găzduire de
aplicații interactive, dezvoltare de softwareuri multimedia interactive, furnizarea accesului
temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică

de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet pentru
stocarea de fotografii digitale, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice
───────

(111)180743
13/05/2021
COSTE PUSCAS LUCIAN, STR.
GRAL ION DRAGALINA, NR. 15,
BL. D18, AP. 2, JUDETUL SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03821

(740)

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

(540)

ZHERO RESIDENCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, 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, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor (management), servicii
publicitare pentru hoteluri, management hotelier
pentru terți, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de hoteluri,
servicii de management hotelier (pentru terți).
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36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,

evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri (financiare), închiriere (leasin
sau închiriere de clădiri, administrare de
clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de ipoteci pentru proprietăți și
terenuri (servicii financiare), consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), asigurare
pentru cazare la hotel, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), închiriere de spații de
cazare permanentă, servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
asigurări pentru hoteluri, servicii de finanțare
referitoare la hoteluri.
37. Construcţie de proprietăţi, renovare de
proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, servicii de construcții
de clădiri instituționale, servicii de construcții de

clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, construirea de clădiri multifamiliale,
restaurări specializate de clădiri, renovarea
interioară a clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, renovarea și repararea clădirilor,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățarea industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
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de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, alții decât cei din
agricultură, silvicultură, acvacultură, horticultură,
servicii de curățenie pentru case din
complexe rezidențiale, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, construcţie de proprietăţi,
construcții de clădiri instituționale, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții și repara ții de clădiri,
construcții și demolări de clădiri, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, inspecția

clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcţii de standuri comerciale şi magazine.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor,
inspecția
clădirilor
(expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, 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 creșă, servicii de creșă asigurate
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în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
pentru turiști, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii ale agențiilor de cazare, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la
hotel, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de camping pentru turiști (cazare), asigurare
de cazare temporară pentru lucru, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, servicii de schimb de locuri de
cazare (time-share) servicii de cazare în case de
odihnă pentru tineri, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții pentru
rezervarea cazării pe timpul călăloriilor, oferite
călătorilor, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare (time-share), furnizare de informații cu

privire la rezervarea de locuri de cazare, servicii
hoteliere, servicii de catering hotelier, furnizarea
de informații cu privire la hoteluri, organizare de
mese la hoteluri, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet.
───────

(111)180744

(210)
(151)
(732)

M 2021 03828

(740)

APPELLO BRANDS SRL, BDUL
VICTORIEI, NR. 24, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

14/05/2021
ATELIER WOOD FURNITURE
SRL, STR. GARII, NR. 2, JUDETUL
SATU MARE, ARDUD, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

ATELIER SEPTEMBER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
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mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic

(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
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persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare

de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, 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, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
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demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181211
14/05/2021
MIKONIST CONCEPT
SRL, SOSEAUA DUDESTIPANTELIMON 42 TRONSON
2 ETAJ 6 AP. 65, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 03829

ODORIZANTE DECAMERA.RO
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1029739 din data 20.10.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”ODORIZANTE DECAMERA.RO”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
───────

800

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03833

(111)180745

14/05/2021
ALTECOVENT SRL, CORUND, NR.
836, JUDEŢ HARGHITA, CORUND,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

ALTECONVENT Ventilatie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Ventilatoare metalice pentru acoperișuri,
canale de ventilație metalice, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
conducte metalice pentru instalații de ventilație,
grile de ventilație (metalice) pentru construcții,
fante de ventilație confecționate din metal,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilație
(metalice), țevi din metal pentru adăpostirea
conductelor de ventilație, ventilatoare (guri de
aerisire) din metal pentru clădiri, căciuli de
ventilație din metal pentru coșuri de fum,
conducte metalice pentru instalații de aer
condiționat.
11. Ventilatoare, ventilatoare motorizate pentru
ventilație, ventilatoare axiale, ventilatoare
eoliene, aparate de ventilație, unități de
ventilație, ventilatoare acționate electric folosite
la ventilație, ventilatoare de masă, ventilatoare
de plafon, ventilatoare de tavan, ventilatoare
pentru șemineuri, ventilatoare pentru vehicule,
ventilatoare electrice portabile, ventilatoare de
cameră, ventilatoare de aspirație, ventilatoare
pentru absorbție, ventilatoare de extracție,
ventilatoare pentru automobile, instalații de
extragere (ventilație), aparate de ventilație
portabile, ventilatoare electrice de încălzire,
ventilatoare cu aer comprimat, hote cu
ventilatoare exhaustoare, ventilatoare utilizate în
vehicule, ventilatoare de aer radiale, ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz comercial,
ventilatoare de uz industrial, ventilatoare de
uz casnic, ventilatoare axiale de climatizare,
ventilatoare electrice fără pale, suflante
acționate electric pentru ventilație, extractoare
(ventilație sau aer condiționat), unități de
ventilație pentru locuințe, dispozitive de încălzire
cu ventilator, perdele de aer pentru ventilație,
hote de ventilație pentru sobe, rotoare de aer

pentru ventilație, hote cu ventilator pentru cuptor,
registre pentru instalații de ventilație, aparate
și instalații de ventilație, grile de ventilație
care sunt componente ale ventilatoarelor de
aspirație, ventilatoare pentru schimbătoare de
căldură, ventilatoare pentru extractoare de fum,
ventilatoare electrice de uz personal, canale
de fum cu ventilatoare, ventilatoare turbină
(aparate de ventilare), ventilatoare electrice
(de uz casnic), dispozitive de inducție de aer
(ventilație), dispozitive de încălzire radiante cu
ventilator, ventilatoare pentru instalații de aer
condiționat, ventilatoare pentru aparate de aer
condiționat, ventilatoare de tavan cu lumini
integrate, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), aparate pentru uscarea
mâinilor prevăzute cu ventilatoare, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare pentru aparatele de extragere a
gazelor, ventilatoare de birou cu alimentare
la usb, filtre pentru grăsimi (componente
ale ventilatoarelor extractoare), ventilatoare
cu motor pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare electrice cu dispozitive de răcire
prin evaporare, capace de ventilație (părți ale
instalațiilor de aer condiționat), ventilatoare
folosite în caz de incendiu pentru evacuarea
gazelor, ventilatoare folosite în caz de incendiu
pentru evacuarea fumului, ventilatoare folosite
în caz de incendiu pentru evacuarea vaporilor,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, ventilatoare electrice
sub formă de componente ale instalațiilor de
aer condiționat de uz casnic, recuperatoare de
căldură, filtre pentru aer condiționat, dispozitive
de inducție a aerului (aer condiționat), aparate de
aer condiționat electrice, aparate mobile de aer
condiționat, aparate de aer condiționat portabile,
instalații centralizate de aer condiționat, aparate
de aer condiționat pentru vase, supape pentru
aparate de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, filtre pentru aparate
de aer condiționat, aparate de aer condiționat
pentru ferestre, aparate de aer condiționat pentru
încăperi, filtre de aer pentru unitățile aparatelor
de aer condiționat, instalații de aer condiționat
pentru mașini, aparate de aer condiționat de
uz industrial, aparate de aer condiționat de tip
central, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparate de aer condiționat folosite
în transport, instalații de aer condiționat de uz
comercial, aparate de aer condiționat de uz
comercial, instalații de aer condiționat de uz
agricol, instalații de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat pentru uz
casnic, rotoare (piese pentru aparate de aer
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condiționat), aparate de aer condiționat montate
pe ferestre, instalații de aer condiționat de
uz casnic, instalații de aer condiționat de uz
industrial, panouri de aer condiționat, utilizate
pentru camere frigorifice, instalații centralizate
de aer condiționat (de uz industrial), instalații
centralizate de aer condiționat, de uz casnic,
dispozitive de evaporare pentru aparate de aer
condiționat, aparate de aer condiționat pentru
camere pentru prelucrarea datelor, aparate de
aer condiționat pentru ferestre (de uz industrial),
aparate de aer condiționat cu motor prin inducție
(de uz industrial).
19. Ventilatoare nemetalice pentru acoperișuri,
grile de ventilație (nemetalice) pentru construcții,
conducte nemetalice pentru instalații de
ventilație și climatizare, ansambluri de ferestre
cu fante de ventilație (nemetalice), capace
de ventilație, nu din metal, pentru conducte
utilizate la instalațiile de încălzire, ventilație și
aer condiționat, canale din materiale nemetalice
pentru transmiterea aerului pentru ventilație.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 6, 7, 11, 12, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, 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.
37. Instalare de aparate de ventilație, întreținere
de rutină a aparatelor de ventilat, reparare
și întreținere de aparate de ventilat, servicii
de etanșare a găurilor de ventilație pentru
aer condiționat, recondiționarea instalațiilor
de aer condiționat, instalare de aparate de
aer condiționat, reparare de aparate de aer
condiționat, întreținerea sistemelor electronice
și de aer condiționat, instalarea și repararea
sistemelor de aer condiționat, instalarea
și repararea aparatelor de aer condiționat,

servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere de rutină a aparatelor de
aer condiționat, reparare și întreținere de aparate
de aer condiționat, reparare sau întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii
de curățare a aparatelor de aer condiționat,
reparații sau întreținere de aparate de aer
condiționat (pentru uz industrial), instalare de
aparate de aer condiționat destinate utilizării în
camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri.
───────

(111)180688
17/05/2021
HOLLAND FARMING AGRO SRL,
STR. DR. LISTER NR. 67, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03846

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CROPMAX
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis
(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
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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.
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: 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
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.
───────

(111)181022
15/05/2021
SC BRIXLINE SRL, STR. NR.327,
SAT. URLETA, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BANESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 03853

(740)

ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. GHERGHITEI
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76, SECTOR
2, BUCURESTI, 022511, ROMANIA

(540)

E-REVOLUTION
drumul e destinatia
(531)
(511)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.08
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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12. Accesorii

pentru
biciclete
pentru
transportarea bagajului, accesorii pentru
biciclete pentru transportarea băuturilor,
amortizoare pentru biciclete, angrenaje de
biciclete, angrenaje pentru biciclete, anvelope
pentru biciclete de copii, apărătoare de lanț
pentru biciclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, axe pentru biciclete, biciclete (huse
pentru șei de-), biciclete cu pedale, biciclete de
cicloturism, biciclete de curse de șosea, biciclete
de livrare, biciclete de munte, biciclete electrice,
biciclete fără pedale (vehicule), biciclete
motorizate, biciclete pentru copii, biciclete pentru
curse, biciclete pentru transportul de pasageri,
biciclete pliabile electrice, biciclete pliabile,
biciclete sport, biciclete tandem, biciclete,
biciclete-taxi, cadre, pentru transport de bagaje,
pentru biciclete, camere de aer (pentru vehicule
motorizate pe două roți sau biciclete), capete
de ghidon pentru biciclete, claxoane pentru
biciclete, componente structurale de biciclete,
dispozitive de reparație și vulcanizare de pneuri
de biciclete, huse adaptate pentru biciclete,
motoare de biciclete, plase pentru biciclete,
pompe de aer pentru vehicule cu motor pe
două roți sau biciclete, pompe de biciclete și
vehicule pe două roti, portbagaje pentru biciclete,
rastele pentru biciclete, rastele pentru biciclete
sau triciclete, remorci pentru biciclete (riyakah),
remorci pentru transport de biciclete, roți de
biciclete, scaune pentru copii adaptate pentru
biciclete, șei pentru vehicule pe două roți,
biciclete sau motociclete, semnalizatoare pentru
biciclete, sisteme de suspensie pentru biciclete,
sisteme de transmisie pentru biciclete, spătare
pentru biciclete, suporturi de biciclete pentru
vehicule, suporturi pentru biciclete (piese).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru biciclete,
publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou,, distribuirea
materialelor publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, agentii pentru informaţii comerciale,
servicii
de
asistenţă
de
management
comercial şi administrarea intreprinderilor
industriale, prezentarea produselor si serviciilor
în medii de comunicare pentru retail,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, publicitate prin corespondenţă
directă, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de structurare în scop
publicitar, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, publicitate
online pe o reţea de computere, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,

publicitate în aer liber, producţia de clipuri
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea textelor publicitare, publicitate radio,
reclame radio, închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare, servicii de
telemarketing, publicitate televizată, reclame
televizate, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizare şi coordonare de evenimente
promoţionale de marketing pentru terţi,
organizare şi coordonare de evenimente de
marketing, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
promovare de competiţii şi evenimente sportive,
campanii de marketing, estimări pentru
marketing, consultanţă în marketing, publicitate
şi marketing, marketing de produse, asistenţă
în marketing, marketing pe internet, consultanţă
în marketing comercial, analiza tendinţelor
de marketing, servicii de marketing direct,
consultanţă profesională în marketing, servicii de
agenţie de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de planuri de marketing,
planificare de strategii de marketing, servicii
de publicitate, marketing şi promovare, servicii
de publicitate şi marketing online, producţie
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări video în scopuri de
marketing, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, furnizare de consultanţă
comercială şi marketing în domeniul mediilor
sociale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare, dezvoltarea şi
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin mijloacele de mass media, promovare
(publicitate) de concerte, consultanţă privind
promovarea comercială, furnizarea de spaţiu
pe pagini web pentru promovare de produse
şi servicii, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de aşi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive, servicii de promovare, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate prin
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bannere, publicitate în cinematografe, publicitate
prin corespondenţă, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, pregătire
şi realizare de planuri şi concepte media
şi de publicitate, organizare şi coordonare
de expoziţii comerciale, servicii de grafică
publicitară, producţie de material publicitar şi
anunţuri publicitare, producţie de înregistrări
video în scopuri publicitare, producţie de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producţie
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producţie şi distribuţie de reclame la radio şi
la televiziune, concepere de broşuri publicitare,
publicarea de broşuri publicitare, distribuirea
de broşuri promoţionale, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, distribuire de reclame şi material
publicitar (pliante, broşuri, foi volante şi mostre),
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, publicitate în sectorul transport
și livrare, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor.
37. Furnizare de informații privind repararea
de biciclete, furnizare de informații privind
repararea și întreținere de aparate pentru
parcarea bicicletelor, întreținerea și repararea
anvelopelor, reparare sau întreținere de aparate
pentru parcarea bicicletelor, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparații de biciclete,
servicii de reparații și întreținere de biciclete,
servicii de service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii de service pentru repararea vehiculelor,
vulcanizarea pneurilor (reparație).
39. Închirieri de biciclete, servicii de utilizare de
biciclete la comun, furnizare de informații despre
servicii de închiriere de biciclete, transport
prin curier, transport de colete, transportare
de mărfuri, închirierea mijloacelor de transport,
transport și livrare de bunuri, servicii de transport
și expediție de mărfuri, distribuție (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de închiriere în legătură cu transport
și depozitare, colectare, transport și livrare de
produse, documente, colete și corespondență,
servicii de distribuție.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181093
17/05/2021
KASCHOVITS LOREDANA, STR.
DIMITRIE CANTEMIR, NR. 56, ET.
MANSARDA, AP. 6, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
M 2021 03864

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

(540)

LUTHELO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, măști cosmetice, coloranți
cosmetici, produse cosmetice, farduri cosmetice,
creme
cosmetice,
săpunuri
cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, spume
(cosmetice), cosmetice decorative, cosmetice
colorate, cosmetice funcționale, loțiuni solare
(cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), creme autobronzante
(cosmetice), cosmetice pentru bronzare,
preparate autobronzante (cosmetice), henna
(vopsea cosmetică), eye-liner (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), trusă pentru
cosmetice, preparate hidratante (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, produse cosmetice naturale,
produse
cosmetice
organice,
preparate
emoliente
(cosmetice),
basma
(vopsea
cosmetică), cosmetice pentru copii, uleiuri de uz
cosmetic, grăsimi de uz cosmetic, decoloranți
de uz cosmetic, fibre de uz cosmetic, lac de
uz cosmetic, unguente de uz cosmetic, vată
de uz cosmetic, seruri de uz cosmetic, alifii
de uz cosmetic, tonice pentru uz cosmetic,
cretă de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
creioane de uz cosmetic, loțiuni de uz
cosmetic, procolagen de uz cosmetic, nămol
cosmetic de corp, produse pentru bronzare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru baie,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru sprâncene, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
pentru gene, produse cosmetice pentru animale,
produse cosmetice pentru piele, creme de
noapte (cosmetice), henna pentru scopuri
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cosmetice, măști de piele (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, pudre compacte (produse
cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, pudre cosmetice
pentru față, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
cosmetice pentru duș, primer pentru unghii
(cosmetice), cremă cosmetică pentru piele,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni cosmetice
pentru bronzare, creme și loțiuni cosmetice,
loțiuni cosmetice de păr, creme cosmetice de
mâini, uleiuri cosmetice pentru epidermă, loțiuni
pentru bronzat (cosmetice), preparate cosmetice
pentru bronzat, cremă cosmetica pentru mâini,
geluri cosmetice pentru ochi, geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
duș, cosmetice care conțin cheratină, cosmetice
care conțin panthenol, șervețele impregnate
pentru uz cosmetic, uleiuri naturale de uz
cosmetic, emulsii faciale (de uz cosmetic),
creme hrănitoare de uz cosmetic, produse
exfoliante de uz cosmetic, colagen hidrolizat de
uz cosmetic, creme hidratante de uz cosmetic,
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, loțiuni
tonice pentru față (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de
corp (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, produse cosmetice pentru uz
personal, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru spălarea feței,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
ruj cu protecție solară (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), preparate
pentru protecția solară (cosmetice), creme
de protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), șervețele cosmetice umezite
în prealabil, preparate cosmetice cu protecție
solară, preparate cosmetice pentru regenerarea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru fermitatea
sânilor, pudră solidă pentru pudriere (cosmetice),
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, uleiuri pentru

corp (produse cosmetice), luciu pentru buze
(produse cosmetice), rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice colorate pentru copii,
cosmetice care conțin acid hialuronic, unt de
cacao de uz cosmetic, uleiuri de bronzare de
uz cosmetic, uleiuri pentru uz cosmetic destinat
copiilor, creme pentru față de uz cosmetic,
produse astringente de uz cosmetic, creioane
de ochi de uz cosmetic, ulei de trandafiri
de uz cosmetic, decoloranți pentru păr de uz
cosmetic, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de curățare pentru uz cosmetic, lapte de
migdale de uz cosmetic, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bile din bumbac pentru uz
cosmetic, loțiuni pentru piele de uz cosmetic,
comprese pentru ochi de uz cosmetic, ulei de
lavandă de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie
(de uz cosmetic), cremă cu retinol de uz
cosmetic, uleiuri de baie de uz cosmetic, loțiuni
pentru copii de uz cosmetic, creme pentru
mâini de uz cosmetic, ulei pentru corp de uz
cosmetic, produse hidratante antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse după plajă, de uz cosmetic,
creme pentru recuperare de uz cosmetic, ulei
de cocos de uz cosmetic, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de amla de uz cosmetic, cretă
pentru păr (de uz cosmetic), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), ser calmant
pentru piele (produs cosmetic), extracte din
plante de uz cosmetic, produse pentru baie de
uz cosmetic, ulei de citronelă de uz cosmetic, ser
de față de uz cosmetic, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, lumânări de masaj de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
sub formă de geluri, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), produse de curățare
pentru perii cosmetice, produse cosmetice sub
formă de lapte, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), măști cosmetice de
curățare pentru față, uleiuri după expunerea la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub formă
de pudră, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse cosmetice de protecție a buzelor,
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice care ajută la slăbit,
produse cosmetice sub formă de creme, loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
creme cosmetice pentru fata si corp, geluri
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pentru corp și față (cosmetice), cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, loțiuni cu protecție solară (de uz
cosmetic), spume de uz cosmetic, cu protecție
solară, creme pentru ten deschis (de uz
cosmetic), gel de aloe vera de uz cosmetic,
pudră albă de față de uz cosmetic, creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
balsam pentru pete (de uz cosmetic), creme
tip cold cream de uz cosmetic, pile (buffer)
pentru șlefuire, de uz cosmetic, preparate
pentru curățare impregnate pe discuri cosmetice,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), cosmetice pentru
vânzare sub formă de kit, balsamuri de buze
cu procție solară (cosmetice), uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, tampoane de curățare impregnate cu
produse cosmetice, produse de curățare a pielii
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucală, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, sclipici sub
formă de spray pentru uz cosmetic, preparate
pe bază de colagen de uz cosmetic, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
pudră pentru măști de corp (de uz cosmetic),
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
soluții de clătire pentru păr (de uz cosmetic),
tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, tratamente de desecare a părului
de uz cosmetic, preparate nemedicamentoase
pentru tratarea părului, de uz cosmetic, bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic, benzi
adezive pentru lifting facial de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de fard de
obraz, șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate cosmetice pentru
baie (nu de uz medical), măști pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, sprayuri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare

locală, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice sub
formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, agenți de slăbit
(cosmetici), cu excepția celor de uz medical,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare, benzi de albire pentru
dinți impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice).
5. Dezinfectante,
șervețele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante folosite pentru igienă, preparate
pentru dezinfectarea unghiilor, dezinfectante
de uz veterinar, fitile de sulf (dezinfectante),
preparate pentru dezinfectarea mâinilor,
dezinfectanți
de
uz
medical,
produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante
pentru
spălarea
mâinilor,
substanțe
dezinfectante
impregnate
în
șervețele, dezinfectante pentru WC-uri chimice,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, batoane
pentru fumigație folosite ca dezinfectante,
produse dezinfectante pentru bazine de
înot, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, preparate
de dezinfectare pentru utilizarea în spitale,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
dezinfectante şi produse de curăţare de
uz medical folosite în domeniul veterinar,
zootehnie, industria alimentară, pentru industria
de preparare a furajelor, colectivităţi, zone
de sănătate publică, instituţii, spaţii private,
suplimente alimentare cu efect cosmetic.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3, 5, 10, 14, 16, 20, 21, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod), administrarea
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comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovare
avânzarilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, servicii de publicitate
în presă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate electorală
prin toate sursele mass-media, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, servicii de informare a publicului,
de difuzare de declaraţii sau anunţuri cu
caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate

în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
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 amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament.
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36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,

investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a
evenimentelor
culturale,
sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară
a
evenimentelor
de
dans,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
41. Organizare de festivaluri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agentii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de seminarii si congrese, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală (instruire), editare
muzicală, spectacole muzicale, servicii de
înregistrări de muzică, reprezentații de muzică
live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de reprezentații muzicale, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de furnizare de divertisment

sub formă de concerte în direct, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
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organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie), servicii
de informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care

conţin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii
de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
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realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic

pentru tineri și adulți, 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,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, 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, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, 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 formarea
profesională, difuzare de materiale educative,
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servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), 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 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,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de restaurante cu
autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de

îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), 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, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de restituirea
proprietăţilor pierdute, servicii de reţele de
socializare online, servicii de investigaţii privind
trecutului persoanelor, cluburi de întîlniri, servicii
de lobby politic, servicii juridice pro-bono, servicii
juridice paralegale, servicii personale şi sociale,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03868

(111)181216

17/05/2021
COLIBRI IMPORT - EXPORT SRL,
PIAŢA AMZEI NR.13, SECTOR 1,
BCURESTI, ROMANIA

KUKY CLUB
(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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180712

M 2021 03873

17/05/2021
ALEXANDRU IONUT STATIVA,
STR. CIOCARLIEI NR. 30, BL.
D.26, SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ online cu piepteni şi
cursuri online.
41. Furnizarea de cursuri online.
───────

Acomb
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare de piepteni.

(111)180839

(210)
(151)
(732)

M 2021 03882

(740)

SC EURORESSOURCES SRL, STR.
ION CREANGĂ, NR. 4, AP. 6, JUD.
SIBIU, MEDIAŞ, 551017

17/05/2021
AEOLUS TYRE CO., LTD, NO.
48, JIAODONG SOUTH ROAD
JIAOZUO, HENAN, CHINA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180713

M 2021 03874

17/05/2021
ALEXANDRU IONUT STATIVA,
STR. CIOCARLIEI NR. 30, BL.
D.26, SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

WIND POWER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru roţile vehiculelor, pneuri
pentru autovehicule, camere de aer pentru
pneuri, pneuri (anvelope), şenile pentru vehicule,
crampoane pentru pneuri, anvelope (pneuri),
anvelope pentru vehicule, pneuri pentru vehicule
pe două roţi, pneuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03883

(111)180838

17/05/2021
AEOLUS TYRE CO., LTD, NO.
48, JIAODONG SOUTH ROAD
JIAOZUO, HENAN, CHINA

SC EURORESSOURCES SRL, STR.
ION CREANGĂ, NR. 4, AP. 6, JUD.
SIBIU, MEDIAŞ, 551017

(540)

WINDOO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru roţile vehiculelor, pneuri
pentru autovehicule, camere de aer pentru
pneuri, pneuri (anvelope), şenile pentru vehicule,
crampoane pentru pneuri, anvelope (pneuri),
anvelope pentru vehicule, pneuri pentru vehicule
pe două roţi, pneuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181215
17/05/2021
COLIBRI IMPORT - EXPORT
SRL, STR. PIAŢA AMZEI NR.13,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 03892

KYKY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse

pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
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.
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 03893

(111)180658

17/05/2021
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

NatureXperience
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice și preparate cosmetice,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, săpunuri, geluri de
curățare, creme cosmetice, loțiuni nemedicinale,
unguente de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față, ojă
de unghii, produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii, preparate pentru spălare, odorizante de
casă, farduri, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru baie,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, 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, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini

de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., 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,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, 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
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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.,
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,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, 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.
43. 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 cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, 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, servicii de catering, servicii de catering

mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., 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., 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, servicii
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor.
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, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
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clinice homeopatice, 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
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale.

furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii ale barurilor, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
local public, servicii de ceainărie.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03915

(111)181186

18/05/2021
SC DREAM TRADEMARK STUDIO
SRL, STR. DIMITRIE DINICU
NR.66, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300696, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M 2021 03919

(111)180999

18/05/2021
DAN ANDREI RAUTI, STR.
NICOLAE G. CARANFIL NR. 38,
BL. 10C, SC. 1, ET. 4, AP. 17,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014144,
ROMANIA

ALPHA GSM
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1028659/11.10.2021, mandatarul solicitantului nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: GSM

(531)
(591)
(511)

AMPM
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
ceainării, furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servicii oferite de fast-fooduri,

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carcase pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
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mobile, căști pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 03942

(111)181094

19/05/2021
KOV SCHUTZ 2008 SRL, STRADA
NR. 220, JUDEȚUL ARAD,
FANTANELE, 317120, ARAD,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

KOV
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare

de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă antiincendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
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și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, servicii de service de urgență
la istalațiile de furnizare curentului electric,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
apei, servicii de evacuare (curățenie), instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, întreținere de utilaje industriale, reparații
și întreținere de clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, întreținere și reparare
de angrenaje, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, întreținere și reparare de transmisii
manuale, reparare și reparare de vehicule
electrice, reparații de utilaje, reparații de mașini,
renovarea și repararea clădirilor, detectarea

scurgerilor în interiorul clădirilor, inspecția
clădirilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, detectarea curenților de
aer în clădiri, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție).
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, proiectare de sisteme electronice,
proiectare de sisteme electrice, dezvoltare de
sisteme computerizate, monitorizarea sistemelor
de rețea, proiectarea specificațiilor sistemelor
informatice, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de sisteme de iluminat, proiectare de
sisteme de comunicații, proiectare de sisteme de
măsurare, evaluarea performanțelor sistemelor
computerizate raportate la un sistem de referință,
proiectare tehnică, proiectare de clădiri,
proiectare de produs, proiectare de software,
servicii de proiectare, proiectare de construcții,
proiectare de modele, proiectare de instrumente,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
sistemelor informatice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de limbaje informatice,
proiectare de produse noi, proiectare de
produse industriale, proiectare de instalații
industriale, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare (design) de birouri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de metode
de producție, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare a exterioarelor clădirilor,
servicii de proiectare științifică, servicii de
proiectare tehnică, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare de programe de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
proiectare de produse de inginerie, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de proiectare pentru structuri
temporare, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, servicii de proiectare de
programe de calculator.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
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îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
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 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,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
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 salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru sănătate și siguranță,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
monitorizare a alarmelor, servicii de detectare
de bombe, servicii de detectare și dezamorsare
a bombelor, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile

pacienților care suferă de boli care le pun
în pericol viața, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
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, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de reţele de
socializare online, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanță în materie de securitate
în muncă, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03944

(111)180986

19/05/2021
IRINA ANDREI, STRADA GEMENI
NR. 70A, ET. MANSARDA AP.
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MIHNEA-IONUȚ BOGDAN, ALEEA
DEALUL MĂCINULUI NR. 2, BL.
A41 SC. H ET. 4 AP. 120, SECTOR
7, BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMANIA FACUTENSUD
2020 HANDCRAFTED
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1027559 din data 30.09.2021
solicitanții nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: ”ROMANIA” și ”HANDCRAFTED”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Bagaje, bagaje (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, cadre
de pus în spate pentru transportul copiilor,
cadre pentru poșete, rucsacuri pentru purtat
copii, 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
din imitații de piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cărți de vizită (portvizite),
etichete pentru bagaje (articole din piele),
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee),
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)

de călătorie, geamantane pentru sejururi scurte,
genți, genți boston, genți care pot fi spălate,
pentru articole de toaletă, genți casual, genți cu
bandulieră, genți cu două despărțituri stil doctor
(gladstone), genți cu rotile, genți cu structură
moale, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genți de lucru, 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 din piele pentru haine,
genți de voiaj din pânză, genți de voiaj pentru
avion, genți de voiaj pentru pantofi, genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, genți din imitatie de
piele, genți din piele, genți diplomat, genți din
pânză, genți diplomat pentru documente, genți
flexibile pentru haine, genți impermeabile, genți
mici de voiaj (pentru sejururi scurte), genti pentru
farduri vandute goale, genți multifuncționale
pentru atleți, genți pentru accesorii de tricotat,
genți pentru camping, genți pentru cosmetice
(fără conținut), genți pentru cosmetice vândute
goale, genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru curieri, genți pentru cărți, genți
pentru drumeții, genți pentru gimnastică, genți
pentru haine, genți pentru ieșiri la sfârșit de
săptămână, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
pentru școlari, genți scoțiene, genți servietă,
genți sport de uz general, genți sportive, genți
stil bandulieră, genți tip sac, genți și portofele din
piele, gentuțe universale de purtat la încheietura
mâinii, ghiozdane, ghiozdane școlare, închizători
pentru portmonee de mărunțis, mini-rucsacuri,
mânere (genți), mânere de valiză, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
plase de cumpărături, portchei, portchei din
imitații de piele, portchei din piele, portmantouri,
portmonee, portmonee de piele, portmonee de
uz general, portmonee din piele, portmonee
(produse din piele), 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 piele, portofele din piele
pentru carduri de credit, portofele din piele pentru
cardurile de credit, 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
piele, poșete din imitație de piele, poșete din zale
împletite, poșete mici (genți de mână), poșete
mici de purtat sub braț, poșete, portmonee
și portofele, poșetuțe, poșetuțe tip minodiere,
rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri de zi,
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rucsacuri mici, sacoșe de umăr, serviete (articole
din piele), serviete, serviete din imitație de piele,
serviete din piele, serviete diplomat, serviete
pentru bărbați, săculeți din piele, serviete pentru
documente, structuri pentru genți de mână,
suporturi din piele pentru cărți de credit, suporturi
din imitație de piele pentru cărți de credit,
suporturi pentru carduri (portofele), suporturi
pentru carduri de credit, din piele, suporturi
pentru cărți de vizită sub formă de portofele,
suporturi pentru cărți de vizită, tocuri din
piele, tocuri pentru permis de conducere, truse
de scule, din piele (goale), truse de toaletă
(marochinărie), valize, valize de piele, articole
de piele vândute vrac, casete din piele sau din
piele artificială, centuri pentru umeri, chingi din
piele, curele de piele pentru bagaje, curele din
imitație de piele, curele din piele, cutii din piele,
etichete din piele, huse de mobilă, din piele,
materiale din 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, șireturi din piele,
șnururi din piele, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, ținte decorative pentru materiale din
piele, valve din piele, articole de șelărie din
piele, centuri pentru câini, curelărie realizată din
piele, jambiere pentru cai, huse de șa pentru
cai, jambiere și genunchiere pentru cai, lese din
piele, zgărzi pentru pisici.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180759
19/05/2021
LIVRAM ORICE S.R.L., SAT
CARTIERUL DAMBU NR. 138,
JUDETUL PRAHOVA, COMUNA
BERCENI, PRAHOVA, ROMANIA
M 2021 03960

Livrăm Orice
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
09.01.25
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de curierat, livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poștală, livrarea
de flori.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 03992
(111)181034
20/05/2021
SMILE HOLIDAYS SRL, CALEA
BUCUREȘTI NR. 193A, PARTER,
JUD. VÂLCEA, RAMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(111)181020
20/05/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD,
2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(210)
(151)
(732)

M 2021 04029

(740)

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

(540)

SUPERBET SuperExtra

PASINDORA BY
DANA DEACONU

(511)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 29.01.12;
26.04.02; 26.04.05
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare
pentru
persoane,
servicii
medicale de medicină dentară și estetică facială.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04014

(111)181281

20/05/2021
IKON TRADING SRL, STR.
PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

DALBA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
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și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

(210)
(151)
(732)

───────

(531)
(511)

(740)

(111)181265
24/05/2021
INFOREG, CAR. PETOFI SANDOR,
BL F4, SC C06 , AP 3, JUDETUL
MURES, SOVATA, MUREȘ,
ROMANIA
M 2021 04091

ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

TERRASOV TRADE
Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu utilaje pentru
construcții și accesoriile acestora.
39. Lucrări de decopertări și nivelare teren,
lucrări de pregătire a terenului, servicii de
evacuare moloz, transport basculabil, servicii
de piconare beton, servicii de excavare fundații
case, gard, beciuri, fose septice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04098

(111)180936

17/06/2016
KERANGUS HOLDINGS LTD, 12,
RODOU STREET, 1ST FLOOR
CY-1086, NICOSIA, CIPRU

RATZA & RATZA SRL, B-DUL A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

susan și miere, drojdie, praf de copt, toate tipurile
de aluat, făină de aluat, clătite, aluat pentru
plăcinte și pizza, croissante, foietaje pentru
plăcinte și dulciuri, mălai, griș, fulgi din cereale,
fulgi de porumb, fulgi de ovăz, muesli, frumenty
(un fel de paste tradiționale), floricele de porumb,
pâine, produse de patiserie, pâine cu maia,
rulouri de prăjit, pâine prăjită, biscuiți sărați,
biscuiți, fursecuri, pesmeți, prăjituri, produse de
patiserie, paste, înghețate, ciocolate, pastă de
ciocolată și pastă de alune, napolitane, praline,
înghețate, băuturi din ciocolată, băuturi din
cacao, orz, porumb, miere, sirop de melasă,
sare, piper, mirodenii, anason, condimente,
muștar, ketchup, maioneză, oțet, gheață, gumă
de mestecat, bomboane, halva, siropuri, paste
făinoase, lasagna.
32. Bere, ape minerale și gazoase, alte băuturi
nealcoolice, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, suc de lămâie concentrat, suc de roșii.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, și carne de vânat, extracte din
carne, mezeluri, bacon, cârnați, șuncă, carne
la conservă, carne de pasăre, pește, fileuri de
pește, pește conservat, leguminoase, fasole,
linte, mazăre, năut, unt, unt de arahide,
lapte, produse lactate, brânză, produse din
brânză, iaurt, smântână, frișcă, uleiuri și
grăsimi comestibile, grăsimi comestibile, uleiuri
comestibile, ulei de porumb, ulei de porumb
pentru alimente, margarină, ulei de măsline,
ulei de floarea soarelui, ulei de palmier, ulei
de susan, pastă de măsline, ouă, alimente
congelate, fructe și legume conservate, uscate și
gătite, legume fierte, supe de legume, alimente
la conservă, salate de legume murate, pastă de
tomate, salate de legume, ciuperci la conservă,
fructe la conservă, jeleuri, salate de fructe, pulpa
de fructe, jeleuri, gemuri, compoturi, stafide,
smochine uscate, supe, supe de legume, lapte
de soia, tahini, fructe cu coajă lignificată, nuci,
migdale, arahide, năut prăjit, alune, semințe de
floarea soarelui, semințe de dovleac, dulcețuri
care se servesc în lingură.
30. Cafea, înlocuitori de cafea, ceai, cacao,
zahăr, fructoză, orez, tapioca, făină de soia, făină
și preparate din grâu și cereale, sago, batoane cu

(111)180766

(210)
(151)
(732)

M 2021 04109

(740)

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

24/05/2021
BERZESCU MARTA-VICTORIA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. NICOLAE RACOTĂ, NR. 19,
CAM. 1, SUPRAFAȚĂ DE 23,75
MP, BLOC 65, SCARA 1, ETAJ 1,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CADOULCHIC
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 19.01.04; 09.01.10;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:mov, violet deschis,
violet închis
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: 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, 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), 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,
accesorii pentru bijuterii, ace de cravată, ace
ornamentale din metale prețioase, agrafe de
argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
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companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,
ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare fără
fir, ceasuri cu o funcție de memorare, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de damă,
ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri de
mână din argint, ceasuri de masă, ceasuri
digitale, ceasuri deșteptătoare electronice,
ceasuri electrice, ceasuri pentru automobile,
ceasuri în miniatură, cutii de ceas, curele pentru
ceas, nu din piele, curele de ceas din piele,
lanțuri de ceas, ace bijuterii pentru pălării, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale prețioase
(bijuterii), acoperitoare pentru inele ca bijuterii
pentru protecția împotriva impactului, abraziunii
și deteriorării monturii și pietrelor, agat ca

bijuterie, agrafe de cravată din metale prețioase,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie din lanțuri răsucite, articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal, aur
filat (bijuterii), benzi din fire flexibile purtate ca
brățări, bijuterii cloisonne, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii cu diamante, bijuterii de corp,
bijuterii de fildeș, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii din platină, bijuterii emailate,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii fiind articole
din metale prețioase, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii placate cu aliaje din metale
prețioase, bijuterii sub formă de articole din
pietre prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
brățări cu mărgele din lemn, brățări de argint,
brățări de aur, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, brățări
de prietenie, brățări din metale prețioase, brățări
din mărgele, brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brățări
folosite în scop caritabil, brățări pentru gleznă,
brățări placate cu argint, brățări placate cu aur,
brățări și ceasuri combinate, broșe (bijuterii),
broșe decorative (bijuterii), broșe placate cu
aur (bijuterii), caboșoane, caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, camee (bijuterii), cercei
cu pandantiv, cercei de argint, cercei de aur,
cercei din metale prețioase, cercei pentru
body-piercing, cercei pentru piercing, cercei
placați cu argint, cercei placați cu aur, cercei
rotunzi, clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, coliere din metale
prețioase, coliere plastron, crucifixe ca bijuterii,
cruciulițe (bijuterii), cutii pentru butoni de
manșete decorativi, diademe, fire din metale
prețioase (bijuterii), geme, imitații de bijuterii
ornamentale, inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele cu sigiliu, inele
de argint, inele de fixare, fiind piese de
bijuterie, inele de logodnă, închizători pentru
bijuterii, încuietori pentru coliere, inele placate
cu metale prețioase, inele tip „eternity”, insigne
cloisonne, insigne metalice (metale prețioase),
jad (articole de bijuterie), lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lănțișoare de aur, lănțișoare
de aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
brățări, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
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lănțișoare de bijuterie pentru gleznă, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri de bijuterie din metale prețioase
pentru brățări de gleznă, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru coliere, lanțuri
de cravată din metale prețioase, lanțuri din
metale prețioase, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri placate cu argint, lanțuri
placate cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
medalii comemorative, medalii confecționate
din metale prețioase, medalii de aur, medalii
placate cu metale prețioase, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
neprețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe, ornamente
pentru rochii sub formă de bijuterii, ornamente
personale de metale prețioase, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, pandantive din chihlimbar fiind
articole de bijuterie, pandantive din chihlimbar
presat fiiind articole de bijuterie, perle (bijuterii),
plasă de lanțuri din metale prețioase (bijuterii),
plasă din lanțuri din metale semiprețioase,
podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii) din
metale comune, verighete, carcase de ceas
ca piese de ceas, carcase de ceasuri de
mână, carcase pentru ceasornice și ceasuri de
mână, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
nemetalice, casete de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, casete pentru bijuterii (sipete
sau cutii), casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete pentru bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii, din metal,
casete pentru bijuterii, cu excepția celor din
metale prețioase, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase,
cutii din lemn pentru bijuterii, cutii din piele
pentru bijuterii, cutii din metale prețioase
pentru articole de ceasornicărie, cutii mici
pentru bijuterii din metale prețioase, cutii pentru
bijuterii, cutii muzicale pentru bijuterii, cutii
mici pentru bijuterii, altele decât cele din
metale prețioase, cutii pentru bijuterii din metale
prețioase, cutii pentru bijuterii (montate), cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
genți tip rulou pentru bijuterii, suporturi pentru
ceasornice, suporturi pentru inele din metale
prețioase, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
diamante, diamante tăiate, hârtie de ambalaj,
ambalaj de cadouri, ambalaje din plastic pentru
cadouri, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
pentru cadouri, benzi de hârtie, blistere pentru

ambalat, cartoane pentru împachetare, carton de
ambalat, cutii confecționare din carton ondulat,
cutii confecționate din carton ondulat, cutii de
carton din fibră, cutii de hârtie pentru livrarea
bunurilor, cutii din carton, cutii din carton
pentru cadouri, cutii din hârtie pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, etichete din hârtie pentru
cadouri, foi de hârtie pentru ambalat, foi de
plastic pentru ambalat, folie adezivă din plastic
pentru împachetat, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie de împachetat cadouri, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat, folii din
acetat de celuloză pentru împachetat, folii din
material plastic pentru ambalaj, funde din hârtie,
funde decorative pentru împachetat, hârtie
de împachetat cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, plicuri de hârtie pentru împachetare,
pungi cu mânere, pungi de hârtie, pungi de
hârtie pentru cadouri, pungi din hârtie pentru
cadouri, recipiente din carton pentru ambalat,
curele pentru genți de mână, curele pentru
portmonee, cutii din imitații de piele, genți,
genți boston, genți care pot fi spălate, pentru
articole de toaletă, genți cu bandulieră, genți
cu două despărțituri stil doctor (gladstone),
genți cu structură moale, genți de călătorie,
genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de plajă, genți de seară, genți de
umăr pentru copii, genți impermeabile, genți și
portofele din piele, portcarduri (marochinărie),
portchei, portmonee de piele, portmonee de
uz general, portmonee din piele, portmonee
fabricate din metale prețioase, portmonee, nu
din metale prețioase, portofele atașabile la
curea, portofele cu fixare pe gleznă, portofele
de purtat sub braț, portofele de încheietura
mâinii, portofele din metale prețioase, portofele
din piele pentru cardurile de credit, portofele
fixate la încheietura mâinii, portofele, inclusiv
portcarduri, poșete, poșete de mână, poșete de
mână care nu sunt confecționate din metale
prețioase, poșete din imitație de piele, poșete
din piele, poșete din zale împletite, poșete
mici de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamoriire), poșetuțe tip minodiere, curele din piele,
curele din imitație de piele, curele de umăr
din piele, curele de umăr, port-carduri de piele,
ceasuri inteligente, șepci de protecție, ceasuri,
ceasuri sportive, ceasuri mecanice, ceasuri
industriale, ceasornice și ceasuri de mână,
curele de ceas, lanțuri de ceas, lanțuri pentru
ceasuri, ceasuri de cronometrare, cutii pentru
ceasuri, ceasuri de mână, accesorii pentru
ceasuri, articole de ceasornicărie, ceasuri și
ceasuri de mână în general, ceasuri pentru
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activități sportive, ceasuri placate cu aur, ceasuri
digitale comandate electronic, ceasuri de mână
elegante, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
metale prețioase, curele de ceas din nailon,
piese de mecanism de ceas, curele din piele
pentru ceas, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri
mecanice cu întoarcere manuală, ceasuri
mecanice cu întoarcere automată, brățări pentru
ceasuri de mână, huse pentru ceasuri de
mână, curele de încheietură pentru ceasuri,
curele pentru ceasuri de mână, casete pentru
ceasuri de mână, ceasuri digitale cu cronometre
automate, casete de prezentare pentru ceasuri,
ace de cravată, agrafe de cravată, cutii pentru
ace de cravată, rucsacuri pentru purtat copii,
cutii pentru cravată, portofele, portofele din
piele, portofele pentru carduri, suporturi pentru
carduri (portofele), portofele (nu din metale
prețioase), portofele cu compartimente pentru
carduri, suporturi cu ramă, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru
copii, încălțăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, cravate, cravate bolo,
cravate de mătase, eșarfe, eșarfe pentru cap,
șaluri și eșarfe, eșarfe de cașmir, eșarfe de
mătase, eșarfe pentru gât, eșarfe pentru bărbați,
fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe pentru gât
(fulare), eșarfe (articole de îmbrăcăminte), șaluri
și eșarfe de cap, eșarfe de pus pe cap,
eșarfe de purtat pe umeri, șepci sportive, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, mănuși tricotate,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), ornamente pentru
cravate tip bolo, jucării pentru copii mici,
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, 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)180654

(210)
(151)
(732)

M 2021 04112

(740)

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

24/05/2021
WEALTH HOUSE SRL, BLD.
BUCURESTI, NR. 2F, BL. 15F, SC.
F, ET. 5, AP. 21, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

GO:OD AM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
snack-baruri, servicii de catering, furnizarea de
spaţii pentru festivităţi şi facilităţi temporare de
birouri şi reuniuni, servicii de restaurant, bar,
cafenea, pizzerie, localuri de servire a îngheţatei,
servicii de cazare temporara, servicii hoteliere,
informare şi consiliere în domeniul culinar şi
gastronomic, consiliere şi informaţii în materie de
bucătărie şi gastronomie.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04130

(111)180785

24/05/2021
ANTENA TV GROUP SA, B-DUL
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

BF BEAUTIFOOD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde (pantone
2300C, 2299C), portocaliu (Pantone
4012C), mov (Pantone 2062C), galben
(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 04157

(111)181248

25/05/2021
ALGABETH COM SRL, STR.
PARULUI NR. 82, SAT POPESTI,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
BRAZI, 100125, PRAHOVA,
ROMANIA

și rechizite școlare, agende datate, ace cu
gămălie (papetărie), hârtie, carton şi produse
din sceste materiale, neincluse în alte clase,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, pensule,
caractere tipografice
35. Creare de texte publicitare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

FUNERALIA
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04188

(111)181062

26/05/2021
GDS SOFTGUARD SRL, BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 24, CAM.
3, BL. 5, SC. 1, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04163

(111)180820

25/05/2021
LIBRARIE.NET SRL, STR. RÎULUI,
NR. 320, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200745, DOLJ, ROMANIA

GDS SOFTGUARD
(531)
(511)

Librarie.net
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 20.07.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04189
(111)181060
26/05/2021
WKT GUARD SRL, STR. BANAT
NR. 4, CAMERA 5, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(111)181006
28/05/2021
AZRA FRESH FRUCT SRL, STR.
DRAGOS VODA NR. 6, AP. 5,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04249

(740)

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

(540)

WKT GUARD

CARDIO ENERGY DRINK

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1031949 din data 10.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: “ CARDIO “, “ ENERGY DRINK “.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
02.09.01; 02.09.14
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, inclusiv publicitate online în
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reţele informatice, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de reclamă şi publicitate, publicitate
radio şi de televiziune, servicii de publicitate în
presă, publicitate, consultanţă în afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de publicitate şi de promovare, servicii
de publicitate pentru alte persoane, producţie
de publicitate televizată şi radiofonică, servicii
de publicitate furnizate pe internet, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
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
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180945
31/05/2021
CHOCOLATE FOUNTAINS SRL,
STRADA TASNAD 17, BL P6,SC
A ET 2 AP 8, JUDEŢ CLUJ , CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2021 04264

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

CIOCO
(531)

Clasificare Viena: 24.17.25; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu produse alimentare în
sistem horeca.
───────

(111)181150

(210)
(151)
(732)

M 2021 04269

(740)

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

02/06/2021
ANDREEA-ELENA RUS, STR.
AUREL VLAICU, NR. 3, AP. 289,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PARAISIO
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți, bagaje (genți), genți boston, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
genți cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genti de
voiaj din materiale plastice, genți de cumpărături
din piele, genți de călătorie, genți de lucru,
genți de mână pentru bărbați, genți de mână
(poșete), genți de plajă, genți de pânză, genți
de seară, 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 din piele pentru haine, 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 pânză, genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, genți impermeabile, genți mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genti pentru farduri
vandute goale, gentuțe cosmetice, genți pentru
accesorii de tricotat, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru curieri, genți pentru cărți,
genți pentru drumeții, genți pentru ieșiri la sfârșit
de săptămână, genți pentru gimnastică, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți sport de uz general, genți sportive, genți
stil bandulieră, genți sub formă de tub, genți tip
sac, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți și portofele din piele.
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), baie (halate de -),
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
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, 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
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în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,

șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, 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, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), 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 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
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îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. 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), baie (halate de -),
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, cămăsi cu mâneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie

(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de puf,
geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
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,
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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, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru

apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
genți, bagaje (genți), genți boston, genți care
pot fi spălate, pentru articole de toaletă, genți
cu bandulieră, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu imprimeu muzical,
genți cu rotile, genți cu structură moale, genti de
voiaj din materiale plastice, genți de cumpărături
din piele, genți de călătorie, genți de lucru,
genți de mână pentru bărbați, genți de mână
(poșete), genți de plajă, genți de pânză, genți
de seară, 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 din piele pentru haine, 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 pânză, genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, genți impermeabile, genți mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genti pentru farduri
vandute goale, gentuțe cosmetice, genți pentru
accesorii de tricotat, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru curieri, genți pentru cărți,
genți pentru drumeții, genți pentru ieșiri la sfârșit
de săptămână, genți pentru gimnastică, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
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genți sport de uz general, genți sportive, genți
stil bandulieră, genți sub formă de tub, genți tip
sac, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți și portofele din piele.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04273

(111)181391

31/05/2021
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

Fares 1929 BIO

30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii

din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață (ice tea).
32. Băuturi nealcoolice pe baza de ceai, și/sau
extract de ceai, și/sau fructe, și/sau sucuri /
extract de fructe, și/sau plante nemedicinale,
siropuri din fructe și/sau plante nemedicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor! servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerț și
regruparea în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale,
infuziilor
și
ceaiurilor
din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiționare, a siropurilor,
fineturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor și infuziilor din fructe
și/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), cu excepția transportului lor,
pentru a permite clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare și vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
produsele menționate, informații și sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială,
servicii de agenție de import-export cu produse
de tipul celor prezentate.
───────

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1029204/14.10.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: "BIO".

(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.07.11
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
P7487, Pantone P376, Pantone
P3435C), galben (Pantone P803,
Pantone P116C), roşu (Pantone
P1797C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale, creme, loțiuni și geluri pentru
uz cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, ovule,
supozitoare, soluții din plante medicinale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04284

(111)181126

31/05/2021
YEPP INTERACTIVE S.A., STR.
GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
89-97, CORPUL B, MODUL F,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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)

şi realizarea de concursuri, turnee şi jocuri
de poker şi de bingo, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare şi coordonare de
concursuri, servicii de jocuri la distanţă furnizate
prin telecomunicaţii, informaţii în materie de
jocuri de noroc furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de jocuri în scopuri de divertisment, servicii
de jocuri electronice furnizate prin intermediul
intemetului, organizare de jocuri, servicii de
jocuri online, servicii de operare a jocurilor de
bingo şi de îndemânare pe calculator, informaţii
în materie de divertisment furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de informare şi de consultanţă privind
toate serviciile menţionate anterior, servicii de
informaţii concrete în materie de sport.
───────

(210)
(151)
(732)

yepp
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate:indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, servicii financiare legate
de pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii sau
plasare de pariuri, furnizare de informaţii
financiare în raport cu serviciile de pariuri,
jocurile, jocurile de noroc, loteriile şi cursele de
cai, informaţii, consiliere şi asistenţă pentru toate
serviciile citate anterior.
41. Prestarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri prin intermediul unor centre
fizice şi electronice şi al centrelor telefonice,
servicii de pariuri, loterie sau plasare de pariuri,
servicii de pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterie
sau pariuri sportive făcute pe bază de carte
de credit, organizarea şi coordonarea de loterii,
servicii electronice de pariuri, de jocuri de
noroc şi de loterie furnizate prin intermediul
intemetului, a unei reţele informatice mondiale,
furnizate online pornind de la o bază de date
în reţele informatice, furnizate prin telefon,
inclusiv prin telefon mobil, sau prin intermediul
unul canal de televiziune, inclusiv un canal de
televiziune distribuit pe cale terestră, prin satelit
sau prin cablu, organizarea de jocuri şi jocuri
de noroc interactive de poker, de bingo şi de
îndemânare, inclusiv în format de jocuri pentru
un jucător sau mai mulţi jucători, prezentarea

(540)

M 2021 04288

(111)181232

31/05/2021
SURF TRIP INTERNATIONAL
SRL, STR. VIESPARILOR NR. 36,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020644,
ROMANIA

SURFACADEMY
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1029026 din data
13.10.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: SURFACADEMY.

(531)

Clasificare Viena: 01.15.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
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39. Servicii de turism, servicii de ghizi de

turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de activități sportive sau
competiții, organizare de activități sportive și
competiții, cursuri de pregătire în activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță.

43. Cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181180
01/06/2021
COVORESCU S.R.L., STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 45, BL. 3, SC. A,
ET. 1, AP. 34, JUDETUL VALCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
M 2021 04304

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04303

(111)181227

01/06/2021
PAUL - ANDREI HOBAN,
STR. VICTORIEI NR.59A,
SC.A, ET.2, AP.6, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430072, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

OAZA ITALIANĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Covorescu
SPĂLĂTORIE COVOARE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1031232/03.11.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: SPĂLĂTORIE COVOARE.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.01.23
(591) Culori revendicate:maro, galben, rosu,
albastru, roz, crem, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Spălarea țesăturilor, spălarea materialelor
textile, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
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tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, îndepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
întreţinere, curăţare, reparare şi remediere de
covoare, mochete si carpete.
───────

(111)180902
01/06/2021
ANDRASMILE ALX SRL, STR.
OLTULUI NR. 32, JUDETUL
BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04310

(740)

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

(540)

COLȚ ALB
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente stomatologice, aparate
și instrumente implantologie, aparate și
instrumente ortodontice, endodonție, aparate
și instrumente protetică dentară, aparate
și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate dentare, electrice, aparate
și instrumente radiologie si imagistica dentara,
aparate și instrumente parodontologie, aparate
și instrumente estetica dentara, aparate
și instrumente odontoterapie, aparate și
instrumente chirurgie dento-alveolara, aparate și
instrumente pentru scanare intraorala 3shape,
aparate și instrumente pentru modelarea
digitala a zambetului prin tehnologia smile

design, aparate pentru spălarea cavităţilor
bucale, aspiratoare nazale, ace pentru scopuri
medicale, piese protetice pentru stomatologie,
freze folosite în stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, irigatoare
orale utilizate în stomatologie, membre şi dinţi
artificiali, materiale de sutură. instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi doctori,
inele de dentiţie, maxilare artificiale, seturi
de dinţi artificiali, perii pentru curăţarea
cavităţilor bucale, freze dentare, aparate
dentare, aparate dentare electrice, scaune
stomatologice, aparate de diagnosticare pentru
uz stomatologic, protecţii dentare pentru uz
stomatologic, materiale de sutură, implanturi
dentare, proteze dentare, mobilier de uz
medical, mobilier de uz stomatologic, dinți
artificiali, instrumentar laborator tehnică dentară,
consumabile chirurgicale, respectiv măşti de
anestezie, bandaje, elastice, ghete pentru
scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, fotolii stomatologice,
proteze/seturi de dinţi artificiali, irigatoare pentru
spălaturi interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, pense
auriculare, electrozi pentru uz medical, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, injectoare
pentru scopuri medicale, fire-ghid medicale,
oglinzi pentru chirurgi, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, sonde
pentru scopuri medicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, atele, chirurgicale, cearşafuri
sterile, chirurgicale, stenturi, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, bandaje
suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, inele
pentru dentiţie, fire de sutură, chirurgicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare
de limbă, unituri dentare, lasere uz medical,
lasere uz stomatologic, mănuși sterile uz
medical, mănuși nesterile uz medical, oglinzi uz
stomatologic, îmbracaminte și încălțăminte uz
medical și spitalicesc, lămpi cu raze ultraviolete
pentru uz medical, implanturi chirurgicale
(materiale artificiale).
35. Administrare
de
afaceri,
asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
asistență în afaceri, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
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și planificării afacerilor, asistență în materie
de management, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
gestionare a costurilor medicale, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, intermediere
publicitară, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte de
publicitate, organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de transcriere medicală,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii de import și
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare. administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, facturare
medicală, furnizare de informații de afaceri
în materie de francize, furnizare de informații
statistice privind aspectele medicale, furnizare
de servicii de consiliere în domeniul afacerilor
privind francizarea, gestionare a costurilor
pentru servicii medicale, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de consultanță
(comercială) privind operațiunile de franciză,
servicii de consultanță (comercială) privind
deschiderea de francize, servicii de consultanță
privind publicitatea pentru beneficiarii de
francize, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de prelucrare de date
în domeniul sănătății, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate si instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, echipamente si
instrumente sanitare sau medicale, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de produse in mod special a celor din
clasa 10 (cu excepţia transportului acestora),

permiţând clienţior să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, 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 siteurilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, ținere a evidenței dosarelor
și fișelor referitoare la starea de sănătate a
persoanelor, ținere a evidenței dosarelor și fișelor
privind istoricul medical personal.
41. Organizare de conferințe in domeniul
medical, servicii educative și de instruire,
acreditare de performanțe educaționale,
acreditare de competențe profesionale, educație
și instruire, consiliere în materie de pregătire
medicală, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
pacienți, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru îngrijitori, furnizare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire privind sănătatea, cursuri de pregătire în
medicină, cursuri de specializare pentru medici
stomatologi, 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 educație
continuă în domeniul stomatologic, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de informații cu caracter educativ în
domeniul sănătății și condiției fizice, furnizare
de servicii educative în domeniul sănătății,
îngrijire paliativă, instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, instruire în domeniul
dieteticii, instruire în tehnici de salvare, instruiri
în îngrijirea dentară, organizare și coordonare
de seminare în domeniul stomatologic, orientare
dietetică și nutrițională, predare în domeniul
medical, pregătire în domeniul igienei, pregătire
tehnică în materie de igienă, pregătire și
instruire, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, seminare, serviciide
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de formare
pentru asistente medicale, servicii de formare
pentru bone, servicii de formare profesională
în domeniul medical, servicii de instruire cu
privire la sănătate și siguranță, servicii de
instruire în domeniul dentar, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii educaționale în
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sectorul sănătății, servicii educative în domeniul
medicinei, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, servicii educative
în materie de igienă, servicii educative privind
tratamentele terapeutice.
44. Servicii de centre de sănătate, 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, servicii de 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, servicii de
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., terapie muzicală în
scopuri fizice, psihologice și cognitive.
───────

(111)180746

(210)
(151)
(732)

M 2021 04312

(740)

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

02/06/2021
DANULETIU GHEORGHE, SAT
JINA, COM. JINA, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Ghiță Ciobanul
(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,
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sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepția berii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180768
02/06/2021
ANDREI-ŞTEFAN NISTOR, STR.
TOAMNEI NR. 84, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 04319

Appètit Social
(531)

Clasificare Viena: 11.01.04; 11.03.02;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04318

(111)180769

02/06/2021
ANDREI-ȘTEFAN NISTOR, STR.
TOAMNEI NR. 84, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

Nuit Sociale
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180792
03/06/2021
SC ALEXDI IMPEX SRL, STR.
FAGURELUI NR. 38, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 04370

(111)180690
06/06/2021
UTILDISTRIBUTIE SRL, STR.
VARARIEI 51, BL. G-6, SC. B,
AP. 17, JUD. VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04405

(740)

ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU, 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

WINONE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Discuri abrazive (piese pentru scule de
mână).
───────

CristoLact Brașov
Lapte din ferma proprie
Autentic din Transilvania
(531)

Clasificare Viena: 03.04.02; 25.01.06;
26.11.14; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. extracte din carne, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare., Carne.
35. 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04407

(111)180932

06/06/2021
ADRIAN GABRIEL MIHAILA,
BD THEODOR PALLADY, 23, BL.
V10, SC. B, AP. 46, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032256, ROMANIA

ADNANA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Interpretare de muzică și canto, prezentare
de spectacole în direct, organizare de spectacole
de dans, servicii oferite de școli de dans,
organizare de cursuri de dans.

───────

845

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04411

(111)180739

07/06/2021
IRISH BARBER S.R.L., STR.
SITNEI, NR. 11, JUD. BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PLARTHS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate de bărbierit, aparate de ras, nonelectrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras cu vibrație, brice (de bărbierit),
cutii adaptate pentru lame de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, lame pentru
aparate de bărbierit, lame pentru aparate de
ras, lame pentru aparate de ras electrice, mașini
de ras electrice, piele de ascuțit briciul (curele
din piele pentru ascuțit briciul), tocuri pentru
aparate de ras, rezerve de lame de ras, truse
de bărbierit, aparate de ras japoneze, aparate
de tuns părul, electrice și acționate cu baterii,
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 neelectrice de
tuns barba, aparate pentru tuns si aranjat barba
și mustața, aparate pentru tăierea părului din
nas, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice, mașini de tuns electrice
de uz personal (acționate manual), mașini de
tuns părul acționate manual, mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, pieptene pentru contur
barbă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: aparate de bărbierit, aparate
de ras, non-electrice, aparate de ras de unică
folosință, aparate de ras cu vibrație, brice (de
bărbierit), cutii adaptate pentru lame de ras,
dispozitive pentru distribuirea lamelor de ras,
distribuitoare de lame pentru aparate de ras,
lame pentru aparate de bărbierit, lame pentru
aparate de ras, lame pentru aparate de ras
electrice, mașini de ras electrice, piele de ascuțit
briciul (curele din piele pentru ascuțit briciul),

tocuri pentru aparate de ras, rezerve de lame de
ras, truse de bărbierit, aparate de ras japoneze,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, 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 neelectrice
de tuns barba, aparate pentru tuns si aranjat
barba și mustața, aparate pentru tăierea părului
din nas, mașini de tuns barba, foarfeci de
tuns, mașini de tuns (unelte acționate manual),
mașini de tuns electrice, mașini de tuns electrice
de uz personal (acționate manual), mașini de
tuns părul acționate manual, mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, pieptene pentru contur
barbă.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04414
(111)181167
07/06/2021
RAVENCLAW CONSULT SRL,
B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181121
07/06/2021
GABRIEL MIRON MUSET, STR.
ABRUD, BL 105A, BL. 125, SC.A,
AP. 9, JUDETUL ARAD, ARAD,
310274, ARAD, ROMANIA
M 2021 04430

(540)

inRovate
(531)

BYZANTINUM
STURGEON DELICES
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1029917 din data
21.10.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: STURGEON DELICES.

(531)

Clasificare Viena: 03.09.24; 26.01.01;
26.04.05; 26.11.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse și derivate din sturioni, caviar,
produse pe bază de caviar.

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 13.01.17
(591) Culori revendicate:galben auriu,
albastru, galben, rosu, gri deschis
(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.
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 04438

(111)180747

09/06/2021
WORLD CLASS DISTRIBUTION
SRL, CALEA FELDIOAREI,
NR. 26E, BIROUL NR. 1, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

DAQORA
(531)

Clasificare Viena: 26.04.11; 27.05.01;
27.05.24
(591) Culori revendicate:auriu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, operarea unei centrale telefonice
interioare pentru alte persoane, plasare de
personal în domeniul design-ului, organizare de
prezentări comerciale, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de prezentări în
scopuri comerciale, organizare de prezentări
cu scop comercial, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de agenție pentru

organizarea de prezentări de afaceri, întocmire
de prezentări audio și/sau vizuale pentru afaceri,
organizare și coordonare de prezentări în scopuri
publicitare, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 1, 3, 6, 17,
19, 20, 21, 24 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, 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, 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, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, comandă
computerizată de stoc, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentare de bunuri
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si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare proprii, 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, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,

publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, administrarea hotelurilor, servicii
publicitare pentru hoteluri, management hotelier
pentru terți, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de hoteluri,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de coordonare de proiecte de
afaceri pentru proiecte de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, construcţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere
de proprietăţi, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare
de clădiri, curățare de clădiri, reparații de
clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construcții de clădiri instituționale, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, servicii de construcții și reparații de
clădiri, lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, servicii de construcții
și demolări de clădiri, instalarea pereților
despărțitori pentru clădiri, montarea izolației
termice la clădiri, servicii de renovare a clădirilor,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
servicii de spălare a clădirilor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii de
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construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de

reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construirea
de zone rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcții de clădiri instituționale,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții și demolări
de clădiri, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, supravegherea lucrărilor de
renovare a clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție), construcţii de standuri
comerciale şi magazine, construcții și reparații
de clădiri, instalații frigorifice, instalatie de
bucatarie, instalații de încălzire centrală, servicii
de instalații electrice, întreținere de instalații
sanitare, reparare de instalații sanitare, lucrări
de instalații sanitare, instalare de instalații pentru
băi, întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
construcție de instalații solare utilitare, instalare
de instalații de iluminat
42. Elaborare de planuri (construcții), estimarea
devizelor în construcții, realizarea de planuri
(construcții), cercetare în domeniul construcțiilor,
efectuarea de planuri pentru construcții, controlul
calității materialelor de construcții, proiectare de
sisteme de construcții, dezvoltare de proiecte
de construcții, planificare pentru construcții de
proprietăți, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de proiecte
tehnice în domeniul construcțiilor, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor
pentru construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
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construcții civile, întocmirea de rapoarte
privind studiile de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții, decorațiuni interioare,
amenajări interioare comerciale, consultanță
în decorațiuni interioare, amenajări interioare
pentru clădiri, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru birouri,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de design privind
interioarele magazinelor, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de design textil
pentru amenajări interioare de autovehicule,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare
pentru
locuințe,
arhitectură,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul
proiectelor
arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, cercetare în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, servicii de
arhitectură de interior, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de planuri arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii profesionale privind designul arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru
software de calculator, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,

servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, design
vizual, design grafic, design industrial, industrial
(design -), design pentru restaurante, design
de produs, design artistic comercial, design de
modele, design pentru magazine, stilism (design
industrial), proiectare (design) de cluburi, design
pentru unități sportive, proiectare (design) de
magazine, proiectare (design) de puburi, design
interior pentru magazine, proiectare (design)
de restaurante, design de mobilier, design de
ambalaje, design artistic industrial, consultanță
privind designul ambalajelor, evaluări tehnice
privind designul, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de design mobilier, design grafic
și industrial, proiectare (design) de birouri,
servicii de design industrial, proiectare (design)
de bucătării, servicii de design comercial,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
design și dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, servicii de design pentru
restaurante, servicii de design de produs,
consultanță în materie de design, planificare în
domeniul designului, servicii tehnologice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
design de mobilier de birou, design grafic
asistat de calculator, design de clădiri de
birouri, design de ambalaje pentru terți, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii
pentru proiectare (design) de puburi, întocmire
de rapoarte referitoare la design, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior pentru magazine, analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de design de dulapuri, design grafic
de logouri publicitare, servicii pentru designul
de clădiri industriale, întocmire de rapoarte
despre design industrial, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
științifice și design privind acest domeniu, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de consultanță în materie
de design de acvarii, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior pentru comerțul cu
amănuntul, servicii pentru proiectare (design) de
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unități de restaurație, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (SaaS),
design, creare, găzduire și întreținere de siteuri web pentru terți, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
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.

(111)180748
09/06/2021
WORLD CLASS DISTRIBUTION
SRL, CALEA FELDIOAREI, NR.
26E, BIROUL NR. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04505

(740)

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

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04466

(111)180980

08/06/2021
TRANSFER RAPID ELECTRONIC
SRL, BDUL. UNIRII 72 BL J3, SC
C, 72, SECTOR 3, BUCURESTI,
030836, ROMANIA

h hendify
(531)

TRANSFER RAPID ORICINE,
ORIUNDE, ORICAND
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.03
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3425), negru,gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare,
instalații sanitare electrice, vane (instalații
sanitare), instalații sanitare de baie, robinete
pentru instalații sanitare, aparate și instalații
sanitare, valve (accesorii pentru instalații
sanitare), pisoare (componente ale instalațiilor
sanitare), accesorii pentru instalații sanitare
de apă, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
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pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, accesorii pentru baie, dușuri
(instalații de baie), duze pentru instalații de baie,
chiuvete cu picior pentru baie, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, jeturi pentru cadă de baie,
duze pentru căzi de baie, căzi de baie (garnituri
de -), garnituri pentru căzi de baie, instalații
de baie cu duș, generatoare de microbule
pentru baie, robinete simple pentru chiuvete de
baie, paravane de baie pentru dușuri (metal -),
armături de baie pentru controlul apei, aparate
electrice pentru baie de picioare, robineți pentru
baie, montați în perete, dispozitive de preaplin
pentru căzi de baie, instalații de baie pentru
alimentarea cu apă, țevi de scurgere pentru căzi
de baie, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete de baie, pulverizatoare cu acționare
manuală folosite la robinetele de baie, seturi
de baie cu chiuvetă și mască cu sertare, căzi
de baie cu aparate incorporate pentru facilitarea
ieșirii din cadă, aparate electrice de purificare
a apei de baie de uz menajer, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
baie, căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,

vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, filtre pentru dispozitive de
iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, ornamente care
atârnă pentru candelabre, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
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(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete monocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
apă caldă (instalații de încălzire cu -), instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru
uz sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile,
dușuri manuale, stropitoare pentru duș, capete
de duș, aparate de duș, căzi de duș, căzi
pentru duș, cabine de duș, unități de duș,
platforme de duș, supape pentru duș, instalații
de duș, accesorii pentru duș, panouri de duș,
duș (cabine de -), căzi cu duș, dușuri de tavan,
toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de

duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de
reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
17. Polistiren (semifinisat), granule din polistiren
extrudat, panouri de polistiren pentru izolare,
granule din polistiren extrudat pentru ambalare,
izolație din polistiren expandat dispusă
sub pardoseală, rășini extrudate, materiale
plastice extrudate (produse semifabricate), rășini
extrudate destinate utilizării în producție, cauciuc
în formă extrudată folosit în fabricație, rășini
sub formă extrudată de uz industrial general,
materiale plastice extrudate folosite în procesul
de fabricație, materiale plastice în formă
extrudată folosite în producție, foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de sere, rășini
artificiale în formă extrudată destinate utilizării
în producție, foi din polietilenă extrudată pentru
construcția de clopote de sticlă, material plastic
în formă extrudată pentru utilizare în procesul
de producție, materiale plastice extrudate sub
formă de coli destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de bare
destinate utilizării în producție, materiale plastice
extrudate sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție, materiale plastice extrudate sub
formă de bucăți destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de
granule destinate utilizării în producție, materiale
plastice extrudate sub formă de blocuri destinate
utilizării în producție, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, rășini sintetice
expandate (semiprelucrate), rășini de poliester
nesaturat expandat (semiprelucrate), cauciuc
expandat cu pori închiși pentru izolație fonică,
cauciuc expandat cu pori închiși pentru izolație
termică, cauciuc expandat cu pori închiși pentru
atenuarea vibrațiilor, cauciuc expandat cu pori
închiși pentru rosturi de etanșare, panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil (semifinisate), panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil folosite în producție,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, vopsele izolante,
vopsele fotoluminescente (izolație), vopsele
folosite pentru izolare, vopsele izolatoare pentru
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pereți, vopsele izolatoare pentru acoperișuri,
vopsele izolante pentru fațade, vopsele de
izolare electrică, vopsele pe bază de apă
(izolante), vopsele izolante pe bază de apă,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, rosturi de
expansiune folosite la construcția de pardoseli,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor de
acoperire a pardoselii, benzi cu adeziv folosite
cu materiale de acoperire a pardoselii, benzi cu
adeziv pentru fixarea materialelor de acoperire a
pardoselii pentru prevenirea alunecării.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați (nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere (nemetalice
-) pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, gresie (tuburi din -), gresie pentru
baie nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de amenajare și decorare de vitrine,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții

și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
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consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală.
37. Parchetare, întreținere de instalații sanitare,
lucrări de instalații sanitare, reparare de
instalații sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, închirieri de echipamente
de instalații sanitare, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
lucrări de instalații sanitare și instalare de
apă și de gaz, pulverizarea vopselei, servicii
de pictură decorativă, tencuirea decorativă
a pereților, tencuire decorativă a plafoanelor
sau pereților, așezare pardoseli, lustruire
pardoseli, montare pardoseli, construcție de
pardoseli, servicii de întreținere pardoseli,
instalare de pardoseli false, servicii de
acoperire pardoseli, montare de plăci pentru
pardoseli, întreținere și reparații de pardoseli,
reparații de învelitori pentru pardoseli, curățarea
suprafețelor de protecție pentru pardoseli,
închirieri de mașini de curățat pardoseli,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
pardoseli, aplicarea de materiale de etanșare
antiderapante, de siguranță, pentru pardoseli,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, intreținere de instalații
sanitare, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
recondiționarea accesoriilor de baie, reparații
de căzi de baie, reparare sau întreținere a
căzilor de baie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de căzi de baie,
reparare de vase de toaletă cu jeturi de
apă incorporate în bideu, curățarea băilor,

instalare de sisteme de iluminat, reparare de
aparate de iluminat, instalare de instalații de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, decorare
de clădiri, servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
reparare de ornamente personale, construcție
de pereți despărțitori, construcție de pereți
diafragmă, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, servicii de reparare pentru
acoperiri pentru pereți, construcții de instalații de
încălzire geotermală, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, readaptare
a instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri, curățarea suprafețelor de
pardoseală
42. Amenajarea
interioară
magazinelor,
proiectare (amenajare) de baruri, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, design vizual, design arhitectural,
design grafic, design industrial, industrial (design
-), design pentru restaurante, design de
produs, design artistic comercial, design pentru
magazine, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de bijuterii, design
de broșuri, design de sculpturi, design artistic
industrial, design de mobilier, proiectare (design)
de restaurante, design interior pentru magazine,
proiectare (design) de puburi, servicii de ilustrare
(design), proiectare (design) de magazine,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de cluburi, design de centre comerciale,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design comercial, proiectare
(design) de bucătării, servicii de design
arhitectural, artă grafică și design, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, servicii de design
mobilier, proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de proiectare tehnică de aparate și
instalații sanitare, design de modele, design
de ambalaje, consultanță în materie de design,
design de articole de porțelan, servicii de
design de produs, design și dezvoltare de
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produs, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, servicii de design de dulapuri,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de consultanță în
domeniul designului arhitectural, servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate, creare
de design de produse de consum, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design
interior, servicii de proiectare, proiectare de
produs, proiectare de modele, proiectare de
matrițe, proiectare de băi, proiectare de produse
industriale, proiectare de produse noi, proiectare
de instalații industriale, proiectare piese de
mobilier, servicii de proiectare de băi, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, servicii de
proiectare referitoare la băi, servicii de proiectare
piese de mobilier, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, proiectare și dezvoltare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
produse industriale, proiectare și testare de
produse noi, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, decorațiuni interioare,
proiectare de compoziții decorative, consultanță
în decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru încălzire, proiectare și planificare tehnică
de instalații de încălzire, proiectare de
acoperiri de pardoseală, decorațiuni interioare,
consultanță în decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
arhitectural pentru 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, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site cu
informații în domeniul decorațiunilor interioare.

(111)180849
10/06/2021
NICOLAE-MIHAI CĂPEȚ, STR.
BRĂDET NR. 1, BL. B20, SC. C,
AP. 2, JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04506

(740)

MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

STONEBIRD FESTIVAL
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1032125/11.11.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:FESTIVAL.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de festivaluri, organizarea
și producerea de concerte, organizarea de
spectacole muzicale, rezervarea biletelor la
festivaluri, concerte și spectacole muzicale,
agenții de bilete pentru festivaluri, concerte
și spectacole muzicale, activități culturale,
educative și de divertisment.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04523

(111)181214

10/06/2021
SC LEGACY MED SRL,
GHEORGHE BRATIANU 8,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

LEGACY MED
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de spitalizare, servicii de stomatologie,
servicii de clinica medicala si servicii de analiza
medicala in scopul diagnosticarii si tratamentului
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
centru de sanatate, servicii medicale clinice,
asistenta medicala, servicii de chirurgie plastica.

web, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata a produselor menționate anterior,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de magazin, servicii oferite de magazin on-line,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, difuzare de anunțuri
publicitare, publicitate online, publicitate in aer
liber, servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în legătură cu produsele
mai sus amintite, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenţii de
import și export.
───────

M 2021 04535

(740)

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

───────

(111)181262

(210)
(151)
(732)

M 2021 04527

(740)

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

10/06/2021
SORIN-MARIUS LĂCĂTUȘ, STR.
TEILOR, NR. 19D, AP. 10, SAT
FLOREȘTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

15/06/2021
GALESCU LUMINITA, ALE.
MIMOZEI NR. 9, SC. A, AP. 7,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NASARAR Your way
is our destination ...

(540)

(531)

DADIX
(511)

(111)181095

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Grătare, grătare cu cărbune, grătare mari în
aer liber.
35. Servicii de comerţ și regruparea, pentru alte
persoane a produselor precum, grătare, grătare
cu cărbune, grătare mari în aer liber (exceptând
transportul lor) permițând clienților să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor

Clasificare Viena: 01.07.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de alimentare cu apă, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor, furnizare de informații comerciale prin
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rețele informatice globale, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
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 sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, managementul spitalelor,
consultanță în management, managementul
afacerilor sportivilor, managementul activităților
comerciale, managementul companiilor aeriene,
managementul resurselor umane, management
computerizat
de
birouri,
consultanță
pentru management corporativ, management
hotelier
pentru
terți,
management
de
afaceri
comerciale,
consultanță
privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul comercial, consultanță privind
managementul
marketingului,
consultanță
pentru
managementul
marketingului,
consultanță în managementul afacerilor,
managementul
resurselor
de
personal,
managementul proiectelor de afaceri, asistență
privind managementul afacerilor, managementul
și administrarea afacerilor, managementul
relației cu clienții, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul societății (pentru
terți), management promoțional pentru persoane
celebre, management promoțional pentru
personalități sportive, asistență în materie de
management, management de hoteluri pentru
terți, servicii de management de inventar,
publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, 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, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu

scop publicitar, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, administrarea
hotelurilor (management), servicii publicitare
pentru hoteluri, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri (financiare), închiriere (leasin
sau închiriere de clădiri, administrare de
clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de ipoteci pentru proprietăți
și terenuri (servicii financiare), consultanță
privind investițiile rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), asigurări pentru
hoteluri, servicii de finanțare referitoare la
hoteluri, management financiar, managementul
investiției,
managementul
portofoliului,
management de trusturi, managementul
riscului financiar, managementul proprietăților
imobiliare,
imobiliare
(managementul
proprietăților -), managementul pierderilor
financiare,
managementul
investițiilor
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bursiere, managementul activităților fiduciare,
management
financiar
pentru
afaceri,
management riscului (activități financiare),
management
financiar
al
companiilor,
management de fonduri mutuale, managementul
portofoliului
de
investiții,
managementul
riscului în asigurări, managementul riscului
de
preț,
managementul
riscului
de
contrapartidă, managementul financiar al
fondurilor, managementul trusturilor de investiții,
planificare financiară și management financiar,
management financiar și planificare financiară,
servicii
de
management
al
datoriilor,
management financiar în activitatea bancară,
servicii de management al asigurărilor.
37. Servicii de instalații electrice, servicii de
deparazitare pentru instalații electrice, instalații
de mașinării electrice și de generatoare,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, instalații
frigorifice, instalații pentru telecomunicații,
instalații de telefonie, construcție de instalații
publice, instalații de încălzire centrală, întreținere
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, reparare de instalații sanitare,
instalare de instalații geotermice, instalații de
sisteme hidroenergetice, izolarea instalațiilor de
conducte, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
instalare de instalații pentru băi, construcții,
instalații și reparații subacvatice, instalații de
mașini pentru birou, instalații de infrastructuri
de stocare, instalații și reparații de antene,
instalare de instalații de iluminat, construcție
de instalații solare utilitare, recondiționarea
instalațiilor de aer condiționat, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, reparații
sau întreținere de instalații chimice, servicii de
întreținere pentru instalații industriale, închirieri
de echipamente de instalații sanitare, întreținere
de instalații de spălat vehicule, reparare
de instalații de spălat vehicule, reparare și
întreținere de instalații electronice, întreținere
și reparare de instalații solare, construcții de
instalații de stocare subterană, instalații pentru
sisteme de evacuarea căldurii, întreținere și
reparare de instalații geotermice, furnizarea de
instalații pentru spălătorii de rufe, instalare și
întreținere de instalații termice solare, instalare și
reparații pentru instalații de încălzire, întreținere
și reparare de instalații în clădiri, închiriere de
vehicule pentru instalații de demolare, întreținere
și reparații de instalații de încălzire, întreținere
de instalații de alarme de incendiu, reparare
de instalații și mașini pentru biogaz, construcție
de instalații care recuperează energia valurilor,

reparare de instalații de alimentare cu energie,
reparare de instalații de alimentare cu apă,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, întreținere și reparare de instalații
termice solare, întreținere și reparare de instalații
de securitate, readaptare a instalațiilor de
încălzire din clădiri, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, montare (instalare)
de instalații pentru producția de mașini, lucrări
de construcții subterane legate de instalații
sanitare, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, reparare și întreținere de instalații
pentru energie eoliană, întreținere și reparare de
instalații de încălzit solare, curățarea instalațiilor
de conducte de alimentare cu apă, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de instalații și reparații
de panouri din sticlă, consiliere referitoare
la prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare și
întreținere de instalații pentru gaz și electricitate,
reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de instalații
care recuperează energia valurilor, reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie,
reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, întreținere și reparare de
instalații de monitorizare a încălzirii, construcția
de instalații de stocare de petrol și gaze, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
gazului, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii de
cămășuială pentru întreținerea instalațiilor de
construcții industriale, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de instalații chimice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, servicii
de consiliere cu privire la repararea instalațiilor
de țevi, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, închiriere de aparatură
pentru lucrări de instalații de apă și canalizare,
servicii de consiliere cu privire la repararea
de instalații de apă, întreținere și reparații de
instalații de stocare de petrol și gaze, închiriere
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de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de instalații de spălat vehicule,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de instalații de energie nucleară,
transport cu troliul de mașini în legătură cu
instalații, reparații și construcții, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor de
apă și canal, 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, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri, izolare împotriva curenților
de aer, detectarea curenților de aer în clădiri,
instalarea de componente de etanșare împotriva
curenților de aer pentru ferestre glisante, servicii
de cablaj electric, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, instalare de
rețele de calculatoare, construire de rețele de
autostrăzi, instalare de rețele de telecomunicații,
instalare de rețele de radio integrate, construcția
de rețele de transport subterane, instalarea de
rețele de comunicații electronice, instalare de
instrumente de rețele de comunicații, întreținere
și reparații de rețele de calculatoare, instalare și
reparații de rețele de telecomunicații, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate, instalare
de aparate de rețele de date, întreținere de
rețele de comunicații de date, instalare de
antene de satelit, instalare și reparații de
antene de satelit, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă anti-incendiu, întreținere și
reparații de sisteme de alarmă de incendiu,
instalarea aparatelor sanitare, instalare de
echipamente sanitare, construcții, construcții
subacvatice, construcții subterane, construcții
rutiere, construcții civile, impermeabilizarea
construcțiilor, edificare construcții prefabricate,
consultații pentru construcții, demolări de
construcții, construcții de porturi, construcții de
terase, construcții de oleoducte, servicii de
construcții, construcții de cheiuri, construcții
de pridvoare, reparații de construcții, reparații
în construcții, construcții de infrastructură,
consultanță
în
domeniul
construcțiilor
civile (construcții), construcții de decoruri
scenografice, construcții de puțuri subterane,
construcții civile privind irigațiile, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), curățarea terenurilor
pentru construcții, nivelarea terenurilor pentru
construcții, clădiri și construcții subacvatice,
pregătirea terenului pentru construcții, servicii

de construcții civile, servicii de construcții
hidraulice, demolare de construcții civile,
construcții pentru infrastructura aeronautică,
construcții de infrastructură civilă, construcții
pentru infrastructură feroviară, construcții de
mașini grele, construcții pe uscat (onshore),
construcții de clădiri instituționale, construcții de
infrastructură energetică, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
lucrări de etanșeizare (construcții), supervizarea
construcțiilor pe șantier, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
servicii de construcții de clădiri, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
conducte pentru prospecțiune, servicii de
management în construcții, construcții și reparații
de clădiri, lucrări de reparații în construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcții și demolări de clădiri, închiriere de
echipamente de construcții, instalare de schele
pentru construcții, construcții de infrastructură
pentru comunicații, executare de cofraje pentru
construcții, construcții de bazine de înot,
supraveghere a lucrărilor de construcții, instalare
de schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), lucrări de construcții de inginerie
civilă, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, dezmembrare de echipamente
industriale, instalare de echipamente industriale
sub presiune, întreținere și reparații de
țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
întreținere de echipamente pentru controlul
poluării apei, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, instalare de echipamente
pentru controlul accesului fizic, întreținere
de echipamente de comunicații, instalare
de echipamente de comunicații, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, vopsitul autovehiculelor, reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
vopsit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de mașini și aparate de
vopsit, zugrăvirea caselor, servicii de acoperire
(zugrăveală), servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de restaurare de zugrăveli, servicii de
zugrăvire de interioare de case în scopuri
decorative, pregătirea podelelor pentru placare
și căptușire, pregătirea suprafețelor de scări
pentru placare și căptușire, placare cu ardezie
și plăci de ceramică, aplicarea de tencuială
pe clădiri, tencuire decorativă a plafoanelor
sau pereților, aplicarea de tencuială pe pereții
tunelurilor, finisare de automobile, reparații și
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finisaje de caroserii de automobile efectuate
pentru terți, servicii de curățenie, servicii
de curățenie domestică, servicii de curățenie
industrială, curățenie în spațiile comerciale,
servicii de evacuare (curățenie), curățenie în
spații publice, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
întreținere de mașini pentru curățenie, servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
pentru toalete, servicii de curățenie pentru
hote, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
de curățenie pentru case particulare, servicii
de curățenie în uzine industriale, 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
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de evacuare a deșeurilor (servicii de
curățenie), servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie pentru
cluburi, pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază de
contract, închiriere de mașini și echipamente
de curățenie și de spălat și de uscat, servicii
de construcții subacvatice de inginerie civilă,
instalare de sisteme de inginerie de mediu,
lucrări de inginerie civilă referitoare la terenurile
agricole, supravegherea construcțiilor incluse în
proiecte de inginerie civilă.
42. Proiectare de instalații industriale, furnizare
de instalații computerizate, inspecția instalațiilor
și utilajelor, proiectare de instalații pentru
puericultură, proiectare de instalații de încălzire,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului,
închiriere de instalații pentru centre de date,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru încălzire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de aparate și
instalații sanitare, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune, punerea
la dispoziție de instalații pentru centre de
date, servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru alimentare cu apă, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații de răcire,
proiectare și planificare tehnică de instalații de
epurare a apei, proiectare de rețele rutiere,
servicii de rețele informatice, dezvoltare de
rețele informatice, proiectare și dezvoltare
de rețele, proiectarea rețelelor informatice
pentru terți, configurare de sisteme și rețele
informatice, servicii de configurare a rețelelor
informatice, proiectare și dezvoltare de rețele
de telecomunicații, servicii de proiectare privind

crearea de rețele, actualizarea paginii inițiale
pentru rețele de calculatoare, creare de pagini
principale pentru rețele informatice, servicii de
consultanță privind rețelele de calculatoare,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, configurare de rețele de
calculatoare folosind software, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de testare pentru sisteme de alarmă
și de monitorizare, construcții civile, proiectare
de construcții, elaborare de planuri (construcții),
realizarea de planuri (construcții), estimarea
devizelor în construcții, cercetare în domeniul
construcțiilor, efectuarea de planuri pentru
construcții, proiectare de sisteme de construcții,
controlul calității materialelor de construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, planificare
pentru construcții de proprietăți, cercetare
privind echipamentele industriale, servicii de
testare de control al calității pentru utilaje
agricole, servicii de testare de control al calității
de utilaje industriale, proprietăţilor imobiliare,
servicii de supraveghere a construcţiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, construcţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere de
proprietăţi, reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
reparații de clădiri, renovare de clădiri, curățare
igienică (clădiri), întreținere de clădiri, curățarea
clădirilor publice, izolarea clădirilor existente,
curățarea clădirilor rezidențiale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, dezmembrare de clădiri
industriale, instalarea armăturilor pentru clădiri,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
construirea de clădiri multifamiliale, restaurări
specializate de clădiri, renovarea interioară a
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor,
renovarea și repararea clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, curățarea
industrială a clădirilor, izolare termică a clădirilor,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, servicii de construcții
de clădiri, servicii de vopsire și decorare
(zugrăvire) de clădiri, construire de părți de
clădiri, servicii de cablare pentru telecomunicații
în clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
reparații și renovări de clădiri, servicii de
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redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucră rilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți

comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii în
domeniul construcţiilor, servicii de construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi, instalatori
sanitari, instalatori pentru instalaţiile de încălzire
sau țiglari, servicii de reparaţii, şi anume
servicii care se ocupă cu repunerea în bună
stare a oricărui obiect după uzură, stricăciune,
deteriorare sau distrugere parţială, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de închiriere
de utilaje sau de materiale de construcţii,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, construcție de standuri pentru
târguri comerciale și expoziții, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli, construcție de spații
de cazare interioare, proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), amenajări interioare pentru
clădiri, proiectare (design) de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, managementul proiectelor arhitecturale,
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managementul proiectelor IT, inginerie, inginerie
mecanică, inginerie informatică, inginerie
tehnică, inginerie chimică, teste de inginerie,
inginerie de software, servicii de inginerie,
inginerie de software informatic, inginerie
de diguri, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, servicii de inginerie
structurală, servicii de inginerie electrică,
cercetare în domeniul ingineriei, proiectare
în domeniul ingineriei, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de desene de
inginerie, proiectare și consultanță în inginerie,
expertize tehnice (lucrări de inginerie), studii
de proiecte de inginerie, proiectare de
produse de inginerie, consultanță în domeniul
ingineriei civile, cercetare în domeniul ingineriei
electrice, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, servicii de inginerie în
domeniul roboticii, testare industrială de lucrări
de inginerie, servicii de planificare în inginerie
civilă, servicii de inginerie pentru industria
gazului, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de inginerie
pentru proiectarea de utilaje, consultanță în
inginerie referitoare la prelucrarea datelor,
servicii de inginerie privind prelucrarea de date,
proiectare și dezvoltare de produse de inginerie,
servicii de consultanță în domeniul ingineriei
informatice, planificare de proiecte tehnice
în domeniul ingineriei, servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator, servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru comunicații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180963
10/06/2021
MATER ANIMA SRL, STR.
STEFAN CEL MARE 1079 C,
JUDETUL SUCEAVA, IPOTEȘTI,
727325, SUCEAVA, ROMANIA
M 2021 04544

Clinica HEREDITAS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 26.11.01; 24.13.09
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de asistență
medicală pentru oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04549
(111)180780
11/06/2021
CIPRIAN-CATALIN ENE, BD.
METALURGIEI NR. 132, BL.
B2B, SC. 1, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI POPESCU, CALEA
FLOREASCA NR. 89, BL CORP
A, ETAJ 4, AP 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181096
11/06/2021
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES
SA, STR. NICOLAE FILIPESCU,
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 04554

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

(540)

Softbinator
(531)
(511)

BAGMAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 11.07.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben închis, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Nade pentru pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, echipament de pescuit,
respectiv: undițe, lansete, mulinete (mosoare
pentru pescuit), articole de pescuit, respectiv:
momeala pentru pescuit (momeală artificială
pentru pescuit), accesorii pescuit, respectiv:
instrumente pentru pescuit, cârlige de pescuit,
agrafe pentru realizarea monturilor, linii (fire) de
pescuit, plute de pescuit, cârlige de pescuit,
nadă artificială de pescuit, momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit, cutii
cu nade pentru pescuit (articole de pescuit),
greutăți de plumb pentru pescuit, momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator folosit ca interfață
de programare a aplicațiilor (api), software
de calculator descărcabil folosit ca interfață
de programare a aplicației (api), software,
aplicații software descărcabile, software
gratuit, software utilitar, software educational,
software adaptabil, software industrial, software
electromecanic, software senzitiv, software
multimedia, software mobil, software științific,
software interactiv, software social, software
antispyware, software biometric, software
bancar, software integrat, software colaborativ,
platforme de software colaborative (software)
înregistrate sau descărcabile, software pentru
fiabilitatea software-ului, software pentru
testarea de software, software de compilare,
software de comunicații, software de calculator,
software video interactiv, software pentru
jocuri, software de decodare, software
pentru tablete, software de bioinformatică,
software pentru editare, software de asistență,
software de simulare, software pentru studenți,
software pentru divertisment, software pentru
fabricație, software de pregatire, software de
telecomunicatii, software de securitate, software
pentru predare, software de autentificare,
aplicații software descărcabile, software cadcam, software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
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pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru
verificarea
creditelor,
software
pentru
recuperarea
creanțelor,
cartușe
(software)
pentru
calculatoare,
software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software de afișaj electronic,
software pentru cloud computing, software
pentru telefoane inteligente, software pentru
plăți electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
pentru roboți, software pentru conferințe video,
software pentru ingineria produselor, software
pentru editare audio, software pentru simularea

aplicațiilor, software pentru e-mail, software
pentru învățare automată, software de blog-uri,
software pentru server web, aplicații software
pentru web, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății,
software
pentru
monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie online, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru flux
de lucru, software pentru master în educație,
software utilizat in domeniul muzical, software
de protejare a confidențialității, software de
diagnoză la distanță, software pentru comunități
de utilizatori, aplicații software pentru telefoane
mobile, software care permite recuperarea
datelor, software de calculator pentru televiziune,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software de administrare de afaceri,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
de calculator pentru divertisment, software
descărcabil de pe internet, software pentru
servere pentru imprimante, software pentru
servere de aplicații, software pentru servere
de fișiere, software pentru administrarea de
clădiri, software pentru dezvoltare de produse,
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software pentru servere de comunicații, software
pentru servere de cloud, software pentru
stocare digitală distribuită, aplicații software
pentru controlul iluminării, software pentru
gestionarea performanței economice, platforme
pentru controlul reviziei (software), software
de asistență în producție, software pentru
extragere de date, software pentru simulare de
vehicule, software pentru gestionarea riscului
operațional, software pentru medii de dezvoltare,
software pentru repararea erorilor informatice,
software de management de conținut, software
de gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardwareului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardwareului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software pentru
gestionarea tipăririi la imprimantă, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-

uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și software
pentru țigări electronice, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
pentru întocmire de declarații fiscale, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru jocuri video de calculator, software-uri
descărcabile pentru cloud computing, software
de calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software

867

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente

pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
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pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu
efect de seră, software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
software educaţional care conține instrucțiuni
pentru jucarea jocurilor, platforme software
care permit utilizatorilor să strângă bani,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
software pentru gestionarea ciclului de viață
al produselor, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate
sau descărcabile, software de recunoaștere
optică a codurilor de bare, software de
calculatoare pentru comunicarea cu utilizatorii
calculatoarelor portabile, software de calculator
pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru

convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentru monitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, 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, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate interrețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
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software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și

internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, 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 administrarea de date și fișiere
și pentru baze de date, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni
din lumea fizică, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control
al documentelor, software pentru controlul
sistemelor de mediu, de acces și de securitate
pentru clădiri, software de comunicare pe
calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini fixe
și animate, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
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, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date, software descărcabil pentru jocuri de
calculator într-o rețea informatică mondială și de
pe dispozitive fără fir.
35. Marketing în cadrul publicării de software,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de
calculator, furnizarea de informații despre
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
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periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, administrare
de certificări profesionale (vocaționale), servicii
de consultanta in domeniul carierei (altele
decat cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare și coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor.
36. Acordări de burse de studii, furnizare
de informații privind cursul bursei, burse de
valori pentru tranzacționarea acțiunilor și a
altor titluri financiare, organizare de burse
de valori pentru comerțul cu acțiuni și alte
valori financiare, colectarea de fonduri şi
sponsorizare, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, organizarea de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a
evenimentelor
culturale,
sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară
a
evenimentelor
de
dans,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, consiliere pentru împrumuturi,
consultanță privind asistența financiară pentru
educaţie, creditare financiară, servicii de
consiliere privind creditarea, servicii de
împrumut, finanţare de credite în rate, servicii
de investiţie în taxele şcolare, administrare

de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, servicii de
intermediere de credite personale, acordare
de credite temporare, acordare de credite
de consum, servicii de evaluare a creditelor,
finanţarea creditelor pe termen scurt, agenţii
de evaluare a creditelor, servicii de credite
pentru nevoi personale, consultanţă financiară
privind serviciile de credite, oferirea posibilităţilor
pentru împrumuturi şi credite, furnizare de
informaţii referitoare la credite, furnizare
de informaţii referitoare la creditele pentru
studenţi, consultanţă privind acordarea de
împrumuturi, servicii financiare privind acordarea
de împrumuturi, servicii de creditare, servicii
de creditare reînnoibile, servicii de împrumut
şi creditare, birouri de creditare, finanţare
pentru împrumuturi personale, finanţare pentru
mici întreprinzători, finanţare pentru dezvoltarea
de produse, facilitare şi intermediere pentru
finanţare, gestionare pentru acordare de
finanţare, servicii de finanţare a capitalului de
risc pentru inventatori, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru universităţi, furnizare de
facilităţi de finanţare pentru leasing cu opţiune
de cumpărare, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru instituţii de cercetare, acordare de
finanţare pentru firme în curs de înfiinţare şi nou
înfiinţate, servicii de finanţare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii comerciale, finanţare de închiriere cu
opţiune de cumpărare pentru automobile, servicii
de finanţare pentru asigurarea fondurilor de
risc, schimburi financiare, servicii de schimburi
financiare, acordare de împrumuturi pentru
studenţi, consiliere financiară privind serviciile de
împrumuturi pentru studenţi, acordări de burse
de studii.
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării softwarelui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
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educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informatii in domeniul educatiei furnizate
on-line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii

educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
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organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie., organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale

didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
organizarea de baluri, organizarea de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
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de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, 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,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici

cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, 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,
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, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, 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 formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine.
42. Programare
pentru
calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
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de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru
prelucrarea
datelor,
programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare

de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(saas), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
terți, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, software ca
serviciu (saas) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, închirierea de programe
(software) pentru computere, studii de proiecte
privind software-ul, cercetare și dezvoltare de
software informatic, elaborare și actualizare
de software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, dezvoltare de software
de realitate virtuală, închirieri de calculatoare și
de software, consultanță în domeniul proiectării
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, dezvoltare de softwareuri multimedia interactive, servicii tehnice
de descărcare de software, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, închiriere de software pentru
jocuri video, dezvoltare de software pentru
jocuri video, proiectare de software pentru
jocuri video, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, proiectare și
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dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, întreținere de software pentru
accesul la internet, întreținere și actualizare de
software de calculator, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, controlul calității
privind software-ul de calculator, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, închirierea și întreținerea softwareului de computer, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, servicii pentru scrierea de software
de calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software

pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind softwareul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru
gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind softwareul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software cu
autentificare unică pentru aplicații, concepere
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și dezvoltare de software cu autentificare
unică, proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, proiectare de
software pentru terți în domeniul calculatoarelor,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil pentru a permite furnizorilor de
software să urmărească conținutul multimedia,
servicii software ca serviciu (saas) care
oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
dezvoltare de programe software pentru
operațiuni securizate în rețea, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
proiectare de software pentru stocarea și
recuperarea informațiilor multimedia, servicii
de consultanță profesională privind softwareul de calculator, instalare și întreținere de
software pentru acces la internet, proiectare de
software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare de programe și
software de calculator pentru aviație, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
dezvoltare de software pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, actualizare
și întreținere de software și programe de
calculator, leasing de software cu privire
la cotații de preț, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu

mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, servicii de
asistență tehnică în materie de software de
calculator, servicii pentru proiectarea softwareului de prelucrare de date electronice, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare și dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru managementul lanțului
de aprovizionare, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru prelucrarea
textelor, servicii de consiliere și de dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu
(saas), dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, servicii de consultanță în
materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
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software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea
și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru importarea și

gestionarea datelor, concepere și dezvoltare de
software de operare pentru rețele private virtuale
(vpn), proiectare de software pentru conversie
de date și conținut multimedia între diferite
protocoale, realizarea de studii de fezabilitate
privind hardware-ul și software-ul de calculator,
studii de proiecte tehnice în domeniul hardwareului și software-ului de calculator, leasing de
software de calculator pentru citirea bazelor de
date cuprinzând cotații de preț, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de ebusiness, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea elaborării documentelor de transport
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
urmăririi transporturilor de mărfuri prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea procesării
expedițiilor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi coletelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, furnizare
de acces temporar la un software online, care
nu poate fi descărcat, în vederea utilizării în
procesele de editare și imprimare, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil

878

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04564

(111)181392

11/06/2021
S.C. HERBAGETICA S.R.L.,
STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(111)180894
11/06/2021
FLORINA CÂINEANU, STR.
ZĂRANDULUI NR. 2, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04577

(740)

CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, BUCURESTI,
011653, ROMANIA

(540)

LAVANDA fest
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1031180/03.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "LAVANDA fest"

Extracte Standardizate
HERBAGETICA DiabetPrim
Formulă concentrată
cu 14 extracte premium
(531)

(531)

Clasificare Viena: 03.07.11; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
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, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.10;
05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea festivalurilor, organizarea de
competiţii
(educaţie
sau
divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, ateliere
organizate în scop cultural şi educativ, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04592
(111)181038
12/06/2021
SC COMITAS SRL, STR. ION
CREANGA NR. 2A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
907163, CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

LA CANAPELE FOOD
FACTORY SHAORMA
BURGER DONER
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1029194/14.10.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: SHAORMA BURGER DONER

(531)

Clasificare Viena: 08.05.01; 08.01.04;
01.15.05; 18.01.05; 24.01.05; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 05.09.06;
05.09.12; 05.09.17
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00FFEF), roșu (HEX #ED1C24), alb,
gri, negru, portocaliu, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne.
───────

(111)181039
12/06/2021
SC COMITAS SRL, STR. ION
CREANGA NR. 2A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
907163, CONSTANȚA, ROMANIA

M 2021 04593

LA CANAPELE TASTY FOOD
SHAORMA BURGER DONER
(531)

Clasificare Viena: 08.05.01; 08.01.04;
18.01.05; 01.15.05; 24.01.05; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 05.09.06;
05.09.12; 05.09.17
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00FFEF), roșu (HEX #ED1C24), alb,
gri, negru, portocaliu, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180855
14/06/2021
AUREL DIONISIE AGACHE, STR.
NOUĂ NR. 99, JUDETUL BRASOV,
CODLEA, 505100, BRAȘOV,
ROMANIA
M 2021 04603

CODLEANUL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare de texte scrise, altele
decat cele publicitare, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04609

(111)180767

14/06/2021
SICHUAN MACHINERY IMP. &
EXP. CORP. LTD., C-8F, FENGDE
INTERNATIONAL PLAZA, NO.6
HANGKONG ROAD, CHENGDU
CITY, SICHUAN PROVINCE,
CHINA

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)180661
15/06/2021
NEI VIEW S.R.L., INTRAREA
GHIOZDANULUI, NR. 6A, CAMERA
5, ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04622

(740)

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

(540)

(540)

Dasqua
NEI FACILITY MANAGEMENT
membră a NEI HOLDING

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Etriere (instrumente de măsurare), rigle
(instrumente
de
măsurare),
micrometri
(instrumente de măsurare), etriere culisante
(instrumente de măsurare), instrumente de
masurare, nivele topografice, transportoare
(instrumente de măsurare), aparate de măsurat,
aparate de măsurat de precizie, indicatoare
(instrumente de măsurare).
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.07; 07.01.24;
14.07.06; 26.04.06
(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, verde, albastru inchis, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de secretariat, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
secretariat și de birou, servicii de secretariat
în domeniul afacerilor, servicii de secretariat
pentru birourile companiilor, furnizare de servicii
de secretariat în faza inițială de constituire a
unei întreprinderi, marketing promoțional, 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,
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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.
37. Servicii de controlul al dăunătorilor
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, controlul dăunătorilor
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură cu privire la
clădiri, controlul dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură pentru locuințe rezidențiale,
controlul infestării cu purici, controlul termitelor,
deratizare, dezinfectare a veselei, dezinfectare
de aparate telefonice, dezinfectare de
instrumente chirurgicale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, dezinfecție, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, inspecția clădirilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, inspecția
structurilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, izolarea localurilor împotriva pătrunderii
paraziților și dăunătorilor, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură sau silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor, altele decât cele pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, tratarea
suprafețelor cu produse repelente pentru
îndepărtarea animalelor, izolarea structurilor
împotriva pătrunderii paraziților și dăunătorilor,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea
industrială a clădirilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea

spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, furnizare
de informații privind servicii de curățare a
ferestrelor, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie prin intermediul
alpinismului utilitar, servicii de curățenie în uzine
industriale, servicii de curățenie și de portărie,
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de spălare a clădirilor, instalare de ferestre,
instalare de folii pentru geamuri, instalare de
geamuri, instalare de garnituri pentru ferestre,
instalare de geamuri secundare, instalare de
jaluzele, instalare de rame de ferestre, montare
de geamuri duble, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de sticlă
de geamuri, montare și reparații de jaluzele,
înlocuirea ferestrelor, întreținere de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații
de ferestre, spălarea ferestrelor, renovare
de clădiri, renovarea clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, reparații clădiri, reparații
și renovări de clădiri, întreținere de proprietăți,
întreținere de clădiri, servicii de întreținere
pardoseli, reparații și întreținere de clădiri,
întreținere și reparații de pardoseli, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, deparazitarea
instalațiilor electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de deparazitare pentru instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
curățenie în spații publice, furnizare de servicii
de curățenie, închirierea de mașini și echipament
pentru curățenie, instalare, întreținere și reparații
de aparate de climatizare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), reparare de tocuri pentru uși și ferestre,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
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instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, întreținere de
rutină a aparatelor de aer condiționat, reparare
și întreținere de aparate de aer condiționat,
reparare sau întreținere de aparate de aer
condiționat, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, servicii de curățare
a aparatelor de aer condiționat, servicii de
etanșare a găurilor de ventilație pentru aer
condiționat, reparații sau întreținere de aparate
de aer condiționat (pentru uz industrial), instalare
de aparate de aer condiționat destinate utilizării
în camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, curățare igienică (piscine), servicii de
curățare a piscinelor, servicii de deszăpezire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04638

(111)181097

15/06/2021
EVENTYA CO SRL, STRADA
FLORILOR NR. 18, JUDEȚUL
SIBIU, SURA MARE, SIBIU,
ROMANIA

APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

eventya
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. 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, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (API), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative
(software)
înregistrate
sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
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birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru
verificarea
creditelor,
software
pentru
recuperarea
creanțelor,
cartușe
(software)
pentru
calculatoare,
software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv
pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web

descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății,
software
pentru
monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie online, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
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aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardwareului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardwareului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewalluri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate

descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (SDK),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze X, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(WCM), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (RPA), suite
de programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,

885

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (ERP), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3D pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (CAM), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (CAD), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare a
incendiilor, software pentru televiziune cu circuit
închis (CCTV), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (GIS), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice

(EAS), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (CAE), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (BPM), software pentru
sisteme informatice de management (MIS),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
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în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (ABPD), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru

conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (IDS), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ECM), software de calculator
pentru monitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, 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, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate interrețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
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spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,

videoconferinta si videotelefon, 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 administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini fixe
și animate, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
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, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software descărcabil pentru
jocuri de calculator într-o rețea informatică
mondială și de pe dispozitive fără fir, aplicatii
mobile descărcabile, procesoare pentru aplicații,
aplicații mobile educative, descărcabile, aplicații
educative pentru tablete, descărcabile, aplicații
de calculator educative, descărcabile, aplicații
software pentru roboți, descărcabile, aplicații
software pentru web, descărcabile, software
pentru simularea aplicațiilor, software de
aplicații de calculator, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații pentru circuite
specifice integrate, descărcabile, aplicații pentru
fluxul de lucru, descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
servere de aplicații, aplicații software pentru
controlul iluminării, descărcabile, aplicații pentru
recuperarea de informații, descărcabile, aplicații
software pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
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inteligente, descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software de
tipul business intelligence, descărcabile, aplicații
de birou și de întreprindere, descărcabile,
software pentru aplicații web și servere, aplicații
mobile descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de date, aplicații mobile descărcabile pentru
transmiterea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de informații,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor
de date, software de calculator folosit ca
interfață de programare a aplicațiilor (API),
software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, 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 de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
restaurante virtuale pentru livrare și comenzi,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
digitală, publicare de materiale promoționale,
dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,

promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
marketing în cadrul publicării de software, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decat
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare și coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, cu scop publicitar, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii privind constituirea de rețele pentru
îmbunătățirea carierelor.
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării softwarelui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
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ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informatii in domeniul educatiei furnizate
on-line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente

de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
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competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie, organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,

editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, furnizarea de
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management, formare
continuă, fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
publicaţii online nedescărcabile, furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
informaţii referitoare la recreere, instruire
referitoare la conveniente sociale, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
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conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, 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,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu

caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, 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,
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, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, 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 formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, servicii educative în materie de
aplicații ale programelor de calculator
42. Programare
pentru
calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
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personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru
prelucrarea
datelor,
programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și

de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare
de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(SaaS), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare de
software, proiectare de software pentru terți,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, închirierea de programe
(software) pentru computere, studii de proiecte
privind software-ul, cercetare și dezvoltare de
software informatic, elaborare și actualizare
de software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, dezvoltare de software
de realitate virtuală, închirieri de calculatoare și
de software, consultanță în domeniul proiectării
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, dezvoltare de softwareuri multimedia interactive, servicii tehnice
de descărcare de software, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, închiriere de software pentru
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jocuri video, dezvoltare de software pentru
jocuri video, proiectare de software pentru
jocuri video, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, întreținere de software pentru
accesul la internet, întreținere și actualizare de
software de calculator, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, controlul calității
privind software-ul de calculator, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, închirierea și întreținerea softwareului de computer, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, servicii pentru scrierea de software
de calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de

calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind softwareul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru
gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind softwareul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
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online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare automată, învățare aprofundată
și rețele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
servicii de consultanță profesională privind
software-ul de calculator, instalare și întreținere
de software pentru acces la internet, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare de programe și
software de calculator pentru aviație, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
dezvoltare de software pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
leasing de software cu privire la cotații de preț,
cu excepția celor finanțate pentru achiziția în
rate sau prin închiriere, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,

cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu
mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (AcaaS), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate privind
software-ul de calculator, servicii de asistență
tehnică în materie de software de calculator,
servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice, dezvoltare de
software de aplicații pentru livrare de conținut
multimedia, furnizare de consiliere tehnică cu
privire la hardware și software, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
informatice, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, platforme pentru jocuri
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, servicii de consultanță în
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materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(SaaS), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea
și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online

nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, concepere și dezvoltare
de software de operare pentru rețele private
virtuale (VPN), proiectare de software pentru
conversie de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și softwareul de calculator, studii de proiecte tehnice
în domeniul hardware-ului și software-ului de
calculator, leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând cotații
de preț, cu excepția celor finanțate pentru
achiziția în rate sau prin închiriere, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (CAD/
CAM), platformă ca serviciu (PaaS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de ebusiness, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea procesării expedițiilor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
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care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, furnizare de acces temporar la
un software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare
și imprimare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și de
comentarii între utilizatori, închirieri de aplicații
informatice, programare de aplicații multimedia,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, instalare și personalizare de aplicații
software de calculator, găzduire de date, fișiere,
aplicații și informații computerizate, leasing de
software cu autentificare unică pentru aplicații,
cu excepția celor finanțate pentru achiziția în
rate sau prin închiriere, consiliere și consultanță
privind aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
consultanță în materie de testare a sistemelor
de aplicații informatice, dezvoltare de software
de aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (ASP), servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180863
15/06/2021
CONSILIUL JUDETEAN
CONSTANTA, BD. TOMIS, NR.
51, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 04642

Teatrul FANTASIO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.03; 29.01.13; 18.03.02
(591) Culori revendicate:albastru, rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(111)181098

(210)
(151)
(732)

M 2021 04653

(740)

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

15/06/2021
BURLEA GEORGETA, STR. SF.
ATANASIEI, NR. 13, JUDEŢ IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LUDOLEXOGRAF
(511)
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10. Aparate pentru ajutor în vorbire (terapie),

aparate utilizate pentru depistarea tulburărilor de
auz, aparate pentru ameliorarea manifestărilor
specifice tulburărilor de auz, aparate pentru
utilizare în tratarea tulburărilor de auz, aparate
de exerciții (extensoare) pentru terapie medicală,
instrumente manuale medicale, aparate auditive,
aparate medicale electromagnetice, aparate
ortodontice (aparate dentare) pentru îndreptarea
dinților, aparate pentru monitorizarea pacienților,
aparate pentru exerciții respiratorii, instrumente
medicale electronice, truse cu instrumente
medicale, aparate și instrumente medicale.
16. Articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, materiale didactice și de
instruire, manuale, manuale didactice, manuale
tipărite, manuale destinate instruirii, manuale de
instrucțiuni, reviste medicale, cărți pentru copii.
41. Interpretarea limbajului semnelor, educație,
instruire, organizare de conferințe, 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
texte 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, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative, publicare de
manuale școlare, publicare de manuale de
instruire, publicare de publicații medicale, servicii
educaționale pentru copii.
44. Terapie logopedă, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de asistență medicală
pediatrică, servicii medicale, servicii psihiatrice,
consultații psihiatrice, servicii medicale oferite de

clinici medicale, servicii de tratament medical,
studii de evaluare a sănătății, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, furnizare
de informații referitoare la psihologie, servicii
de terapie, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, informații medicale, servicii medicale,
consultații medicale, planificare de tratamente
medicale, închiriere de instrumente medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale
───────

(111)180830

(210)
(151)
(732)

M 2021 04676

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL BACĂU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

16/06/2021
PRIME BURGER SRL, STRADA
GHINGA 77 C, JUDEȚUL
SUCEAVA, SAT TISAUTI,
COMUNA IPOTESTI, 500113,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

PRIME BURGER
(531)

Clasificare Viena: 01.01.03; 05.09.06;
05.09.12; 05.09.17; 08.05.01; 08.01.07;
26.11.03; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:auriu, verde, maro,
mov, roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04678

(111)181042

16/06/2021
COMUNA POLOVRAGI, STR.
DRUMUL LUI BUREBISTA NR. 128,
JUDEȚUL GORJ, POLOVRAGI,
217365, GORJ, ROMANIA

POLOVRAGI TĂRÂMUL
LUI ZAMOLXIS
(531)

Clasificare Viena: 04.03.03; 26.01.03;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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
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.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
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.
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, horticultura și silvicultură.
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)
(511)

M 2021 04687

(111)180815

16/06/2021
S.C LUCKY INGREDIENTS S.R.L,
SAT GAIU MIC NR. 165. JUD.
TIMIŞ, COMUNA MORAVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA

DOMENIUL SERENIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180816
16/06/2021
S.C LUCKY INGREDIENTS S.R.L,
SAT GAIU MIC NR. 165. JUD.
TIMIŞ, COMUNA MORAVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA
M 2021 04688

(111)180689
16/06/2021
ANCHOR REAL ESTATE
DEVELOPMENT S.R.L., B-DUL
TIMIŞOARA NR. 26Z, BL. CORP
B, ET. 12, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA BIROUL 12B01, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04703

(740)

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

(540)

VICII DOMENIUL SERENIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.02; 26.11.03; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru (R5 G5 B5),
roşu (R227 G30 B36), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

SELECT RESIDENCES
by Anchor Grup
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producatorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau
a unui mall, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-fooduri, săli de cinema, locuri de joacă şi de
îngrijire pentru copii, servicii de divertisment,
educaţie şi sport, saloane de frumuseţe, servicii
bancare, pentru a permite clienţilor să vadă
şi să achiziţioneze comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile, strângerea
900
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la un loc, în beneficiul terţilor, pe internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, dvd-uri,
cd-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mană acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foe, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (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, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,

parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
expertiză în afaceri comerciale, furnizarea de
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii,
pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, servicii
de agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri publicitare,
servicii de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou, birouri
de plasare, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, contabilitate,
cronică publicitară, întocmire de declaraţii
fiscale, decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revista presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate
cu privire la serviciile de construcţii, publicitate
cu privire la afacerile imobiliare, publicitate cu
privire la magazine şi reţele de magazine, malluri, publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
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vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de material tipărite şi concursuri de
promovare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gross şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor:
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulate a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare, servicii de layout
în scopuri publicitare, marketing, cercetări în
marketing, studii de marketing, servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), producţia de

filme publicitare, servicii de testare psihologică
pentru selectarea de personal, dactilografiere,
stenografie, compilarea de statistici, servicii
de telemarketing, organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri, centre comerciale,
centre de distracţie, parcuri de distracţie,
publicitate pentru filme cinematografice,
intermedierea de contracte pentru terţi,
privind vânzarea şi cumpărarea de mărfuri,
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii, servicii de call center,
pentru terţi, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), licitare, postarea de afişe
publicitare, furnizarea de informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directa prin,
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, 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,
publicitate exterioară, publicitate cu plată 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), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii.
36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile, şi
anume servicii de închiriere, estimare a bunurilor
imobiliare şi finanţare, agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea
de carduri de credit şi de debit, servicii de
emitere de cartele telefonice, încasări de chirii,
concesionări de bunuri imobiliare, încheiere
de contracte de închiriere, credite pentru
contracte de închiriere, servicii de estimări
financiare de costuri de reparaţii, estimări
financiare, agenţii de încasare a creanţelor,
servicii de curtaj în proprietăţi imobiliare,
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emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări financiare
de obiecte de artă, consultaţii şi informaţii
în domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
finanţare, transfer electronic de fonduri, girare
de proprietăţi imobiliare, împrumuturi cu plata
în rate ori pe bază de amanet, închirieri
de apartamente, închirieri de spaţii pentru
birouri, închirieri de spaţii comerciale, închiriere
de spaţii comerciale în mall-uri, închirieri de
proprietăţi imobiliare, închirieri de exploatări
agricole, împrumuturi pe bază de ipotecă,
servicii financiare legate de ipoteci, finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor, tranzacţii financiare,
servicii pentru lichidarea unei intreprinderi,
investiţii de capital, servicii de girare de
imobile, curtaj în bursa, consultaţii şi informaţii
în domeniul asigurărilor, servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare, colectarea de
debite din închirierea de imobile, servicii de
management pentru investiţii imobiliare, servicii
oferite de trusturi de investiţii, holdinguri, servicii
de vânzare şi cumpărare de valută (schimb
valutar), managementul financiar al societăţilor
de portofoliu, servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor
şi servicii de subscriere de asigurări, emiterea
tichetelor de masă, emiterea de semne de
valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în ceea
ce priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor,
emiterea de semne de valoare, evaluări de
proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, management financiar,
management imobiliar, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), investiţii
în fonduri, evaluarea financiară a bijuteriilor,
organizarea colectelor, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri intreprinderilor participante ale
terţilor prin utilizarea unui card de membru,

colectarea chiriilor, evaluarea financiară a
timbrelor, emiterea de jetoane de valori
37. Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale, malluri, centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment, servicii de instalare,
reparare şi întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament, servicii de construire şi întreţinere
a piscinelor, servicii referitoare la construcţia de
clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie, servicii de închiriere de echipamente
sau material de construcţii, servicii de reparaţii,
şi anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării, deteriorării
sau distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea iniţială), instalarea
şi repararea aparatelor pentru condiţionarea
aerului, instalare şi reparaţii de antrepozite,
instalare şi reparaţii de aparate electrice,
instalare şi reparare de ascensoare, întreţinere,
reparaţii, spălarea şi curăţarea automobilelor,
instalarea, întreţinerea şi repararea aparaturii
de birou, instalaţii, întreţinere şi reparaţii
de calculatoare, repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema, curăţarea
interiorului clădirilor, construcţia standurilor
de expoziţii şi magazine, furnizarea de
informaţii în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor,
supervizarea lucrărilor de construcţii, curăţarea
drumurilor, demolări de construcţii, curăţarea
hainelor, deratizare (exterminarea dăunătorilor),
servicii de dezinfectare, curăţarea la exterior
a edificiilor, lucrări de etanşeizare, instalarea
de uşi şi ferestre, servicii de instalaţii
şi reparaţii telefoane, curăţarea geamurilor,
instalare şi reparaţii pentru instalaţii de încălzire,
lucrări de instalaţii, lucrări de izolare a
clădirilor, restaurări de mobilier şi operă de
artă, spălarea edificiilor în exterior, staţii
de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere), construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, lucrări de tencuire, zidărie, lucrări
de zugrăvit, consultanţă în materie de construcţii,
spălătorii de maşini, încărcarea cartuşelor pentru
imprimante, asfaltare, zidire, izolarea clădirilor,
servicii de etanşarea clădirilor impermeabilizare
(izolare clădiri), construirea de magazine şi
gherete pentru târguri, servicii de tâmplărie,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
furnizarea de informaţii privind construcţia,
dezinfectare, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea elevatoarelor/
instalarea şi repararea ascensoarelor, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi
repararea
echipamentelor,
montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, aplicarea
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tapetului (tapetare), repararea umbrelelor de
soare, vopsire, interioară şi exterioară, tencuire,
reumplerea cartuşelor de toner, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii pentru
acoperişuri, întreţinerea piscinelor, întreţinerea
şi repararea telefoanelor, tapiţare, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), spălare, lucrari de
instalaţie de apă şi canal.
───────

(111)180903

(210)
(151)
(732)

M 2021 04710

(740)

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

16/06/2021
SC KLINTENSIV SRL, SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOZOKLIN
(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 abrasive, amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), preparate antistatice
pentru scopuri casnice, săruri de albire,
sodă de albire, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, carburi
metalice (abrazive), preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, preparate
de curăţare, cretă de curăţare, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese de
fabricare, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, detergenţi, alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopurile medicale,
diamantină (abrazivă), preparate de curăţare
uscată, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală (preparate de degresare), șervețele
antistatice pentru uscător, 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, preparate
pentru albirea articolelor din piele, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate de lustruire, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluţii de degresare, săpun
pentru strălucirea textilelor, sodă caustica, soluţii
pentru îndepartarea petelor, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, preparate pentru lndepartarea
vernisului, cenusa vulcanica pentru curatare,
preparate pentru curăţarea tapetului, sodă
cristalizată, pentru curăţare, lichide pentru
curăţarea parbrizului, conservanţi articole din
piele (lustruire) / conservanţi pentru articolele din
piele (lustruire).
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate în
şerveţele, produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice, şerveţele antibacteriene,
şerveţele antiseptice impregnate, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, plasturi, materiale de
pansat, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04711
(111)180771
16/06/2021
FILIPA SIMOES DOBOS, STR.
GEORGE ENESCU 22, AP. 5, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
234924, HUNEDOARA, ROMANIA

(111)180617
18/06/2021
PRIMĂRIA BORȘA, STR.
FLOARE DE COLȚ NR.1A, JUD.
MARAMUREŞ, BORŞA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04757

(740)

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

(540)

MADE WITH ETHICS
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 02.09.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

Borşa STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ NATIONAL
TOURISTIC RESORT

───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1031929 din data 10.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”Borşa”, ”STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ” și ”NATIONAL TOURISTIC RESORT”.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.03;
06.01.02
(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
1037), albastru (RAL 5023), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
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în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, 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.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04760

(111)180655

18/06/2021
OANA PODUȚ-PĂUN, STR.
FRANCEZĂ, NR. 52, SC. B, ET. 1,
AP. 16, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

THERME RESIDENCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, 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 legătuă 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.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere

de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții 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 informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de
proprietăți,
gestionarea
proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, 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
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bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, 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
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 management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, 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, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de
clădiri, demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor

de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
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 structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
saune, construcție de sere, construcție de
sisteme de scurgere, construcție de spații
de cazare, construcție de structuri din oțel,
construcție de terenuri de sport, construcție de
ziduri, construcție de verande, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
materiale sau parcare), construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de fabrici pe bază de comandă,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), construcții de infrastructură
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civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de terase,
construcții subterane, construire de grajduri,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuri de cazare
pentru turism, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, consultanță privind construcția de
clădiri, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180753
18/06/2021
CORVINUS INTERNATIONAL
S.R.L., B-DUL IANCU DE
HUNEDOARA NR. 54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 04772

good eats
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Livrare de pizza, livrare de alimente, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, servicii de restaurante cu
autoservire, prepararea mâncării, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de cantină, servicii de
bufet, servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii oferite
de rotiserii, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii oferite de baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, servicii contractuale de
alimentație, servicii de mâncaruri și băuturi
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la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de fastfooduri, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04776

43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(111)181207

18/06/2021
SC FLORIN CALINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX S.R.L., STR.
N. CONSTANTINESCU NR. 6, BL.
15A, SC.A, ET. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

(540)

M 2021 04781

(111)180618

18/06/2021
BIO BANAT ORG SRL, STRADA
ALBINELOR, NR. 40, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300244, TIMIȘ,
ROMANIA

ALO FLORIN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
suntetelor 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.
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, cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Cercetare
ştiinţifică
şi
industrială,
programare pentru calculatoare.

Finețuri Fine din
Banat Bio Banat
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1029329/15.10.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Banat".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.03; 08.07.25; 05.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
aperitive pe bază de cartofi, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, batoane
alimentare pe bază de nuci, 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, chips-uri, chipsuri, chipsuri (cartofi
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prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de legume,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri pe bază de legume, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, cremă de fructe, felii prăjite
de cartofi, fructe deshidratate, fulgi de mere,
ghiveci, gustări pe bază de alune, 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 legume, gustări pe bază de porumb dulce,
inele de ceapă, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, pastă de năut, preparate
pentru supă de legume, prafuri pentru supe,
salate aperitiv, salate de cartofi, salate de fructe,
salate de legume, salate de legume gata-tăiate,
salate pe bază de cartofi, salate preparate, supe,
supe la conservă, aperitive alimentare pe bază
de soia, batoane de brânză, batoane nutritive
pe bază de soia, chipsuri de soia, chipsuri din
manioc, chipsuri din yucca, concentrate pentru
supă, cuburi de supă, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), fasole cu carne de porc la
conservă, fulgi de cocos, gogoși, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), gustări
din alge marine comestibile, gustări pe bază de
brânză, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de tofu, afine
preparate, afine uscate, amestecuri de fructe și
nuci preparate, ananas uscat, aranjamente de
fructe procesate, ardei conservati, ardei iuți chili,
umpluți, ardei iuți conservați, ardei iuți murați,
bureți negri (pleurotus ostreatus), deshidratați,
caise procesate, cartofi decojiți, cartofi dulci
preparați, cartofi feliați congelați, cartofi fierți,
cartofi pai, cartofi pai congelați, căpșuni
conservate, căpșuni uscate, castraveciori, ceapă
murată, castane prăjite, castane prăjite cu
zahăr, cireșe preparate, chipsuri de cartofi
dulci mov, ciuperci comestibile uscate, ciuperci
conservate, ciuperci de bambus uscate, ciuperci
negre comestibile uscate, ciuperci shiitake
deshidratate, ciuperci, preparate, clătite de
cartofi, coacăze negre, prelucrate, coajă de
pepene verde murată, coji de fructe, compot
de mere, concentrat de roșii, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrate
din suc de legume pentru alimente, fructe
congelate, conserve cu legume, conserve de
fasole, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături, crochete alimentare,
curmale, curmale preparate, curmale uscate,
deserturi pe bază de fructe, dovleci (legume
conservate), extracte de roșii, extracte din

legume pentru gătit, extracte din legume pentru
gătit (sucuri), extracte vegetale pentru alimente,
fasole, fasole albă în sos tomat, fasole fiartă,
fasole reprăjită, fasole roșie cu ardei iute, fasole
în conservă, fasole uscată, felii de pastă de soia
pentru burgeri, flori comestibile, preparate, flori
comestibile preparate, în formă cristalizată, flori
uscate comestibile, fructe aromatizate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă gătite, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lignificată asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de pădure,
conservate, fructe feliate, fructe feliate la borcan,
jeleuri de fructe , fructe feliate, la conservă, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe kaki uscate (got-gam), fructe la borcan,
fructe preparate, fructe tăiate, fructe uscate,
fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate, fructe
în conservă, fructe în saramură, frunze de vițăde-vie preparate, fulgi de cartofi, fulgi de kiwi,
fulgi de piersică, fulgi de păducel, germeni
de fasole prelucrați, ghimbir cristalizat, ghimbir
murat, ghimbir, conservat, găluște de cartofi,
găluște pe bază de cartofi, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări
pe bază de fructe confiate, gutui, preparate,
hribi, uscați, înlocuitori de carne pe bază de
legume, lămâiță preparată, lămâi preparate,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei),
legume decojite, legume feliate, la conservă,
legume fermentate, legume gata-tăiate pentru
salate, legume gătite, legume liofilizate,
legume marinate în sos de soia, legume în
conservă, legume în saramură, legume pretăiate, legume preparate la grătar, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
sărate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte, linte (uscată), linte (legume) conservată,
mazăre conservată, mazăre preparată, mazăre
uscată, mazăre verde preparată, mere
preparate, mezeluri vegetariene, miezuri de
nucă, morcovi, morcovi decojiți, murături,
murături mixte, napi uscați, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coajă preparate, nuci de acaju preparate,
nuci de acaju sărate, nuci de cocos uscate,
nuci glazurate, nucă de cocos preparată, nucă
de cocos rasă, năut, preparat, nuci opărite,
nuci preparate, nuci uscate, pastă de arahide,
pateuri vegetale, pectină din fructe, pectină
pentru uz culinar, păstârnac procesat, piersici
preparate, piure de cartofi, piure de cartofi
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instant, piure de ciuperci, piure de legume,
piureuri de fructe, planta de muștar brassica
juncea, preparată, portocale conservate și turtite,
portocale, preparate, porumb dulce congelat,
polen preparat pentru alimentație, porumb dulce
(conservat), porumb dulce, prelucrat, praf de
fructe, praf de nucă de cocos, produse din fructe
uscate, produse din legume preparate, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, prune, prune conservate,
pulpă de fructe, ridiche murată, suc de roșii
pentru gătit, roșii conservate, roșii decojite,
roșii în conservă, roșii, preparate, rubarbă în
sirop, rulouri de fructe, semințe comestibile,
semințe de chia alimentare prelucrate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de susan gătite, nefiind condimente sau
arome, semințe procesate, semințe procesate
de floarea soarelui, semințe, preparate, sfeclă
procesată, sos de fasole, sos iute cu
castraveți, soia conservată, soia (pregătită),
sosuri pentru gustări, spanac (pregătit), spanac
gătit, spanac la conservă, spanac, congelat,
spirulină preparată, stafide, stafide infuzate,
suc de lămâie de uz culinar, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, supă de fructe de pădure, susan
măcinat, tartă umplută cu fructe, tangerine
(citrice) (conservate), tocătură din fructe, trufe
conservate, trufe gătite, trufe uscate (ciuperci
comestibile), umpluturi de fructe pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru prăjituri și
tarte, usturoi conservat, varză murată, varză
preparată, vinete gratinate cu parmezan și sos
de roșii, vinete preparate, zbârciogi galbeni,
uscați, gem de mure, gem de zmeură, fructe,
gătite, pastă de fructe, gemuri din fructe.
31. Copaci și produse forestiere, porumb,
flori, alge roșii marine altele decât cele de
uz medical, aloe vera, proaspătă, pentru uz
alimentar, cactuși comestibili proaspeți, canabis,
neprocesat, conuri de hamei, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, hamei, mentă (plante), ierburi
pentru consumul uman sau animal, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante de
canabis neprocesate, plante de in (semințe
de in), plante de pepinieră, plante fructifere
vii, plante leguminoase, plante naturale, plante
naturale vii, plante proaspete, reziduri de
plante (materiale brute), semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, rizomi
vii, răsaduri, răsaduri de hamei, butuci de viță
de vie, coarne proaspete (corni fructus, sansuyu)

sub formă de plante vii, composturi horticole,
composturi horticole realizate din resturi de
coji de cacao, produse agricole (neprelucrate),
produse agricole brute, produse agricole brute
și neprocesate, produse forestiere brute,
produse forestiere brute și neprocesate, produse
forestiere neprocesate, produse horticole brute,
produse horticole brute și neprocesate,
produse horticole neprocesate, mure proaspete,
mure galbene proaspete, zmeură proaspătă,
zmeură neagră, proaspătă (bokbunja), fructe
neprelucrate, fructe crude, fructe proaspete,
bacă, fructe proaspete, ciuperci.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04783
(111)180935
18/06/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180793
21/06/2021
SC ASCO TOOLS SA, STR. NOUĂ
NR. 27, JUD. BRAŞOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 04791

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

ASCO TOOLS PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1034111 din data
26.11.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirilor: ” PRECIZIE”,
”PERFORMANTA” și ”PERFECTIUNE”.

0% plastic PAMPERS
Harmonie aqua 100% PLANT
Based Fibres pure 99%
Water with Premium Cotton
0% Alcohol & Parfume
Dermatologically Tested

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.20; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru, galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, maşini-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.

In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1029634 din data 19.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: 0% plastic Harmonie aqua
100% PLANT Based Fibres pure 99% Water
with Premium Cotton 0% Alcohol & Parfume

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
02.09.01; 05.03.11; 01.15.15; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, verde
deschis, verde închis, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Servețele preimpregnate confecționate din
hârtie și/sau celuloză.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(111)180831
22/06/2021
ND PHARMA SRL, CALEA
MOLDOVEI 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA
M 2021 04793

ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

SiliFIKAT
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

5. Preparate farmaceutice şi suplimente
alimentare pentru reglarea somnului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04794
(111)181393
22/06/2021
ND PHARMA SRL, CALEA
MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(111)180734
22/06/2021
AGROLAND BUSINESS SYSTEM
SA, STRADA GARII NR. 14,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA
M 2021 04819

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M.LEONTINA BANCIU NR. 6,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(540)

BioGastric

EggLand

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice si medicale pentru
tratarea tractului digestiv, suplimente alimentare
de uz uman, pentru sanatatea tractului digestiv.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04795

(111)181394

22/06/2021
ND PHARMA SRL, CALEA
MOLDOVEI 197, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

ALECU BOGDAN, STR.
L .PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 08.07.11;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ouă și produse din ouă.
31. Ouă pentru clocit, fecundare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────

(540)

BioSOMNIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
913

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04821
(111)180904
22/06/2021
HANDMADE PASTA S.R.L., STR.
PĂȘUNII NR. 1B, AP. 31, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430352, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181212
23/06/2021
ASOCIATIA CASA DINTRE TEI,
STR MORII NR 19, JUDETUL OLT,
BRASTAVĂȚU, OLT, ROMANIA
M 2021 04841

AGENDA JURISTULUI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, fotografii, papetări, materiale
pentru artişi , pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, toate aceste produse fiind
specifice domeniului juridic.

(540)

───────

RĂSTĂUȚE Maramureșene
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1029750 din data 20.10.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: RĂSTĂUȚE Maramureșene

M 2021 04848

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 26.11.05;
26.04.05; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3000),
negru (RAL 9005)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Paste făinoase alimentare, paste făinoase
umplute, paste alimentare făinoase, paste
făinoase gata-preparate, alimente din paste
făinoase uscate, paste făinoase alimentare
pentru consum uman.

(111)180941
23/06/2021
JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

Premium QUALITY
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.05.01;
08.07.25; 05.03.16; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, galben, roşu, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Muştar.

M 2021 04850

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04849
(111)180940
23/06/2021
JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(111)180939
23/06/2021
JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(210)
(151)
(732)

(540)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030202 din data
25.10.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Premium QUALITY.

(531)

Premium QUALITY
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030204 din data
25.10.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Premium QUALITY.

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 08.05.01
(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde inchis, galben, rosu, maro, alb,
caramiziu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Muştar.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.07;
08.05.02; 08.07.25; 05.03.16; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, galben, roşu, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Muştar.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04851
(111)180938
23/06/2021
JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

(111)180937
23/06/2021
JOINT STOCK COMPANY FATS
AND OIL INTEGRATED WORKS,
UL. TITOVA 27, SVERDLOVSKAYA
OBLAST, EKATERINBURG,
RU-620085, RUSIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 04852

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

Premium QUALITY

Premium QUALITY
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030198/25.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Premium QUALITY.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1030200 din data
25.10.02021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Premium QUALITY.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 08.05.01
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, galben, rosu, maro, alb, rosu
inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Muştar.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 08.07.03
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, galben, rosu, maro, alb, negru,
crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Muştar.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04877
(111)180919
24/06/2021
STRETTO COFFEE 2 GO S.R.L.,
SOSEAUA STRAULESTI NR.
76-86, PARTER, CAMERA NR.
38, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Multimagination
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Servicii de imprimare.
42. Artă grafică și design.

(540)

PLUG IN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Administrarea afacerilor din domeniul
alimentației publice, în special în domeniul
cafenelelor, în sistem de franciză, asistență
comercială privind sistemul de franciză pentru
operarea unor cafenele, asistență privind
comercializarea produselor din clasele 29, 30
și 32 în cafenele, în cadrul unui contract de
franciză, servicii de asistență în afaceri privind
înființarea și operarea de francize in legătură cu
operarea cafenelelor.
43. Servicii de cafenea.
───────

(111)180811
24/06/2021
MULTIMAGINATION S.R.L.,
STR. EMIL RACOVITA NR. 102,
JUDEȚUL CONSTANȚA, AGIGEA,
907015, CONSTANȚA, ROMANIA
M 2021 04878

───────

(111)180961

(210)
(151)
(732)

M 2021 04907

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, AP. 07, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

25/06/2021
AUTO & AGRO MAGMANN
SRL, CALEA RADNEI NR. 237,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

AGRO MAGMANN
(531)

Clasificare Viena: 05.07.02; 06.19.09;
18.01.08; 18.01.23; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
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servicii de vanzare cu produse de industrie si
atelier, servicii de vanzare cu produse pentru
intretinere zootehnie si prelucrarea solului,
servicii de vanzare cu piese de schimb si
accesori pentru utilaje agricole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04909

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180828
25/06/2021
HASSTING CONCEPT SRL,
CALEA CRANGASI, NR.36, BLOC
13, SC.1, ET.9, AP.48, SECTOR 6,
060342, ROMANIA

M 2021 04918

(111)180854

08/07/2021
CONSTANTIN ION, ALE.
GIURGENI NR. 19-23, BL. F11,
SC. 2, ET. 1, AP. 14, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Hassting
(531)

Bellano
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
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. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25;
29.01.15
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#1CA756, #4BB349, #A9EB4F), ,
albastru ( HEX #074093, #199CD5,
#19C0DF), vişiniu (HEX #8C1D57),
galben (HEX #F0C63C, #F9B71A,
#F5A634), negru (HEX #000000), roz
(HEX #BF1E72)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Harpoane pentru pescuit.
28. Echipament de pescuit, articole de pescuit,
respectiv: cârlige pentru peşte, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, plute de pescuit,
gută pentru pescuit, mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, momeli cu miros pentru vânătoare
sau pescuit, veste de înot, indicatoare de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), senzori
de tragere/muşcătură (unelte de pescuit), coşuri
de prins peşte (capcane de pescuit), momeli
pentru vânătoare sau pescuit/ nade pentru
vânătoare sau pescuit, mosoare pentru pescuit,
undiţe de pescuit, indicatoare de muşcătură
(echipament de pescuit), plute pentru pescuit,
momeală pentru pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, momeală artificială de aruncat
în apă pentru pescuit, cutii de insect pentru
pescuit (article de pescuit), cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), articole de scoatere
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a peştelui din cârlige de undiţă (accesorii de
pescuit).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04928

(111)180943

25/06/2021
TIRIBAM SRL, STR. DRUMUL
BECHEANULUI, NR. 21 BIS,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

VOCEA FEMEILOR
(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, adezivi, articole de
papetărie şi accesorii educative, hârtie şi carton,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton şi
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi pentru papetărie, adezivi pentru plastic
utilizaţi în papetărie sau menaj, adezivi pentru
utilizare artistică, benzi adezive, lipici cu sclipici
(articole de papetărie), lipici pentru birou, albume
foto şi albume pentru colecţionari, echipament
pentru educaţie/învăţământ, echipament pentru
imprimare şi legare, maşini de birou, ustensile
de corectare şi ştergere, ustensile de scris
şi ştampilat, agende, agrafe pentru hârtie
(papetărie), albume de schiţe, articole de
papetărie parfumate, articole de papetărie pentru
cadouri, articole de papetărie pentru petreceri,
articole de papetărie, confecţionate din hârtie,
articole de papetărie pentru scris, ascuţitori
de creioane, bibliorafturi, blocnotesuri, cărţi de
desenat sau de scris, cărţi cu nume, cărţi de
oaspeţi, carneţele, carnete de notiţe, carioci cu
vârf de fibră, capse de birou, calendare tipărite,
calendare de perete, calendare de buzunar,
calendare de birou, benzi din hârtie sau cartele

pentru înregistrarea programelor de calculator,
caiete şcolare, caiete de scris, caiete de notiţe,
caiete cu spirală, caiete, carneţele de notiţe în
alb, cartonaşe pentru corespondenţă, cartonaşe
tipărite pentru adrese, ceară pentru sigilii,
cerneluri, cleme pentru hârtie, clipsuri pentru
hârtie, coli de hârtie (papetărie), compasuri de
trasat, coperte de protecţie pentru cărţi, coperte
din piele pentru cărţi, decapsatoare, decoraţiuni
de petreceri din hârtie metalică, decoraţiuni din
hârtie pentru petreceri, cutii pentru papetărie,
cutii pentru hărţi, cutii pentru flipchart-uri, cutii
pentru dosare, cutii pentru creioane, cutii pentru
articole de papetărie, cretă, creioane tip carioca,
creioane cu mină colorată, creioane colorate,
coşuri de birou pentru accesorii de birou,
coperţi pentru agende săptămânale, coperţi
de dosar, coperte pentru caiete de exerciţii,
coperte pentru caiete, coperte pentru agende,
coperte (papetărie), echere, echere pentru
desen, dosare expandabile, dosare, instrumente
pentru desen, flip-charturi imprimate, flip-charturi
cu foi goale, echere (rigle), felicitări (care
însoţesc) cadouri, folii pentru documente, hârtie
de blocnotes, hârtie de copiat (articole de
papetărie), hârtie de fax, hârtie de scrisori,
hârtie liniată (produse finisate), hărţi de perete
ilustrate, litere şi cifre adezive, jurnale şi agende,
jurnale nescrise, jurnale de buzunar, invitaţii
(articole de papetărie), hârtie pentru ambalarea
cărţilor, articole de papetărie, panglici din
hârtie creponată, minifelicitări, markere pentru
documente, markere fluorescente, markere
evidenţiatoare, markere cu vârf de fibră,
mape, litere şi cifre adezive din vinil, litere
şi cifre realizate din hârtie, port-stilouri,
plicuri (papetărie), planificatoare de perete,
planificatoare lunare, planificatoare zilnice,
pixuri cu sclipici (articole de papetărie), pixuri
colorate, pioneze (papetărie), şabloane pentru
unghii, şabloane pentru pictură pe faţă,
şabloane pentru litere, şabloane (papetărie),
rigle, repertorii, rechizite şcolare, rame pentru
fotografii, suporturi de birou pentru documente,
suporturi de birou pentru cărţi de vizită,
sisteme de prezentare tip flipchart, seturi de
birou, hârtie pentru scrisori, suporturi pentru
stilouri şi creioane, table de scris albe, table
albe cu proprietăţi magnetice, tăviţe pentru
corespondenţă, tăviţe pentru creioane, cărţi
promoţionale (albume de fotografii), albume
pentru diferite evenimente, albume fotografice,
albume foto mini, albume de autocolante,
albume cu autografe, albume, atlase, caiete
de exerciţii, carduri, cărţi educative, globuri
pământeşti, globuri terestre, hărţi, hărţi
geografice, manuale didactice, material didactic
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(cu excepţia aparatelor), table şcolare, table
de mici dimensiuni, cutii pentru pictură
(rechizite şcolare), materiale educative tipărite,
perforatoare de birou, creioane corectoare,
creion corector, gume de şters, radiere pentru
cerneală, lichide de corectare pentru documente,
markere cu ştergere uscată, rezerve de gume
pentru creioane, răzuitoare de birou, ştergătoare
pentru table albe, bureţi pentru şters tabla,
accesorii pentru creioane, capace de creion,
carioci, călimări, cretă de scris, creion cu
mină groasă (creioane mecanice), creioane
retractabile, creioane mecanice, creioane de
desen, creioane de ardezie, creioane cu gumă,
cerneală pentru stilouri, culegare, cutii de cadou
pentru instrumente de scris, cutii pentru stilou şi
creion, pixuri cu gel, pixuri cu bilă, pensulă pentru
caligrafie, pensule de caligrafie, penare din
piele, penare, mine pentru creioane, instrumente
de scris, pixuri şi stilouri (articole de birou),
stilouri, stilouri din metale preţioase, stilouri
marker pentru piele, tocuri, echipament pentru
arte, mesteşuguri şi de modelare, şerveţele,
acuarele, desene grafice, figurine din carton,
figurine din hârtie, gravuri, imagini, picturi,
portrete, schiţe, reproduceri de picturi, sculpturi
ornamentale din papier mâché, cărţi, cărţi
de muzică, abţibilduri decorative pentru căşti,
afişe, benzi desenate, colaje, felicitări, felicitări
muzicale, felicitări de crăciun, felicitări cu mesaje
motivaţionale, felicitări pentru ocazii speciale,
felicitări pentru ziua de naştere, palete de culori,
pancarte de carton, periodice tipărite, picturi
artistice, publicaţii imprimate, pliante, publicaţii
periodice tipărite în domeniul dansului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul filmelor, publicaţii
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
reviste cu postere, reviste care conţin jocuri
video şi pe calculator, reviste de benzi desenate,
reviste de muzică, ziare, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, cârpe de şters din hârtie,
decoraţiuni de hârtie pentru masă, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie igienică, hârtie
parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, lenjerie de masă din
hârtie, placarde din hârtie, pancarte din hârtie
sau carton, prosoape din hârtie, steguleţe din
hârtie, ambalaj de cadouri, cutii pentru cadouri,
cutii din hârtie, cutii din carton, cornete (de
hârtie), hârtie de împachetat decorativă, hârtie
de împachetat cadouri de crăciun, hârtie de
împachetat cadouri, pungi de gunoi din hârtie,
pungi de hârtie.
35. 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,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, producţia de clipuri publicitare,
analize 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, 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,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de telemarketing, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de creare de marci, publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea
de
concepte publicitare,
administraţie comercială, lucrări de birou,
editare-tehnoredactare texte, organizare de
târguri
şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
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informații despre cititorii publicațiilor, 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 vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, 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 materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, 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 aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier

medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat 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 echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu 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 umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, 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, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), 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
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 plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
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pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, 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 fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, 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, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, 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 și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate.
41. Organizare de seminarii și conferințe,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii de
scriere pentru bloguri, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, servicii jurnalistice, publicare de jurnale,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare on-line, servicii pentru

publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, 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 documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, servicii educaționale și de
predare, producție de televiziune, concerte
muzicale pentru televiziune, programare de
televiziune (programare), producție de filme
pentru televiziune, producție de emisiuni
de televiziune, producție de spectacole de
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
traducere și interpretare, traducere în format
braille, furnizare de servicii de traducere,
prestare de servicii de traducere, servicii de
interpretare și traducere, furnizarea de meditații
de pregătire în domeniul matematicii, furnizarea
de meditații de pregătire în domeniul geometriei,
furnizare de instalații pentru meditații, pregătire
și instruire, testarea vocațională, educație
vocațională pentru tineri, servicii educative în
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materie de instruire vocațională, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, divertisment muzical, coruri de muzică
gospel, organizare de evenimente muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
compoziții muzicale, producție de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, servicii
de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica,
producții de teatru, producția pieselor de teatru,
management artistic de teatru, prezentare de
piese de teatru, producție de spectacole de
teatru, servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
furnizare de instalații de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la
teatru, prezentare de spectacole de 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
rezervări pentru bilete de teatru, închirirere de
aparate de iluminat pentru teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închiriere
de dispozitive pentru iluminarea scenelor de
teatru, organizare, realizare și prezentare de
reprezentații de teatru, închiriere de aparatură
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
spectacole de teatru, atât de animație, cât
și de acțiune, organizarea spectacolelor,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole în direct,
spectacole de revistă oferite în săli de
spectacole, regizare de spectacole muzicale,
organizare de festivaluri, fotografie, productie
audio si video si fotografie, instruire in
fotografie, servicii ale unui fotograf, editare
de fotografii, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, academii
(educaţie), servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii ale cluburilor

de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), servicii de reporteri de ştiri, prezentarea
prestaţiilor live, furnizare de benzi desenate
online care nu pot fi descărcate, furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de publicaţii online, furnizare de romane grafice online care
nu pot fi descărcate, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, furnizare online
de benzi desenate şi romane grafice care nu
pot fi descărcate, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizarea unei
reviste online care conţine informaţii în domeniul
jocurilor de calculator, închiriere de reviste,
publicare de afişe, publicare de broşuri, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage, publicare de cântece, publicare
de cărţi, publicare de cărţi audio, publicare de
cărţi de muzică, publicare de cărţi educative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi în domeniul divertismentului, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, concursuri organizate
prin telefon, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment, expoziţii de artă, organizare de
ateliere de lucru şi seminarii în aprecierea artei,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii educative, organizare
de competiţii pentru divertisment, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii artistice, organizare
de concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz),
producţia de emisiuni radiofonice, producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de materiale
video formative, producţie de prezentări
audiovizuale, producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe educative de televiziune,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de spectacole de revistă în faţa
unui public în direct, producţie de televiziune,
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producţie de spectacole şi filme, producţie de
videouri muzicale, producţie şi prezentare de
programe de radio, producţii de operă, punere
la dispoziţie de studiouri de înregistrare video,
prezentare de concerte, divertisment de tipul
concertelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04929

(111)180749

25/06/2021
COMPANIA DE EVENIMENTE
ZURLI SRL, STR. INTR. TUDOR
STEFAN, NR, 57, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VRAJIMATURICA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, bijuterii pentru
păpuși, păpuși, păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte
de păpuși, cărucioare pentru păpuși, paturi de
păpuși, case de păpuși, seturi de păpuși, jucării
de pluș, accesorii de mobilier pentru păpuși,
seturi de unelte de jucărie, unelte manuale de
jucărie, unelte de jucărie, figurine de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, personaje de
jucărie fantastice, personaje umane de jucărie,
jocuri legate de personaje de ficțiune.
35. 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 comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, producţia de clipuri
publicitare, analize 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, 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,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare de
texte publicitare, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de telemarketing, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii de
creare de marci, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, dezvoltarea de concepte
publicitare, administraţie comercială, lucrări de
birou, editare-tehnoredactare texte, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, 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 vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, 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,
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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 materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, 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 aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat 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 echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace

de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu 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 umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, 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, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), 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
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 plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, 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 fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
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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, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, 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 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.
41. 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, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii educative, de divertisment si sportive,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
servicii pentru publicarea de ghiduri, servicii de
publicare de text electronic, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, servicii de
bibliotecă, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă de împrumut și servicii de
bibliotecă, servicii de arhivă de bibliotecă, 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 documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, servicii educaționale și de
predare, producție de televiziune, concerte
muzicale pentru televiziune, programare de
televiziune (programare), producție de filme
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
traducere în format braille, furnizare de servicii
de traducere, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, furnizarea de
meditații de pregătire în domeniul matematicii,
furnizare de instalații pentru meditații, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, divertisment muzical, coruri de
muzică gospel, organizare de evenimente
muzicale, pregătire și instruire, producție de
spectacole de televiziune, furnizarea de meditații
de pregătire în domeniul geometriei, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, prezentarea prestaţiilor live, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii on-line, furnizare
de romane grafice online care nu pot fi
descărcate, furnizare de servicii de studio de
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înregistrare video, furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi
descărcate, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea unei reviste online
care conţine informaţii în domeniul jocurilor
de calculator, închiriere de reviste, publicare
de afişe, publicare de broşuri, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage, publicare de cântece, publicare
de cărţi, publicare de cărţi audio, publicare de
cărţi de muzică, publicare de cărţi educative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi în domeniul divertismentului, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, concursuri organizate
prin telefon, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment, expoziţii de artă, organizare de
ateliere de lucru şi seminarii în aprecierea artei,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii educative, organizare
de competiţii pentru divertisment, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii artistice, organizare
de concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz),
producţia de emisiuni radiofonice, producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de materiale
video formative, producţie de prezentări
audiovizuale, producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe educative de televiziune,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de spectacole de revistă în faţa
unui public în direct, producţie de televiziune,
producţie de spectacole şi filme, producţie
de videouri muzicale, producţie şi prezentare
de programe de radio, producţii de operă,
punere la dispoziţie de studiouri de înregistrare
video, prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,

creare de desene animate, producție de desene
animate, servicii de divertisment pentru copii.
───────
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(732)

(740)
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(591)

Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu, mov, maro, albastru,
turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, bijuterii pentru
păpuși, păpuși, păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte
de păpuși, cărucioare pentru păpuși, paturi de
păpuși, case de păpuși, seturi de păpuși, jucării
de pluș, accesorii de mobilier pentru păpuși,
seturi de unelte de jucărie, unelte manuale de
jucărie, unelte de jucărie, figurine de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, personaje de
jucărie fantastice, personaje umane de jucărie,
jocuri legate de personaje de ficțiune.
35. 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 comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, producţia de clipuri
publicitare, analize 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, 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,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,

publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editaretehnoredactare texte, organizare de târguri
şi expoziţii (cu scop comercial), consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, 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 vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, 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 materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
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cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, 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 aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat 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 echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu 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 umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, 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, ustensile

cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), 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
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 plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, 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 fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, 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, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, 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 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.
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,
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de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii
jurnalistice, publicare de jurnale, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
hărți, servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, 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
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție

de programe de televiziune cu subtitrare,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, servicii educaționale și de
predare, producție de televiziune, concerte
muzicale pentru televiziune, programare de
televiziune (programare), producție de filme
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
traducere în format braille, furnizare de servicii
de traducere, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, furnizarea de
meditații de pregătire în domeniul matematicii,
furnizare de instalații pentru meditații, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, divertisment muzical, coruri de
muzică gospel, organizare de evenimente
muzicale, pregătire și instruire, producție de
spectacole de televiziune, furnizarea de meditații
de pregătire în domeniul geometriei, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, prezentarea prestaţiilor live, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii on-line, furnizare
de romane grafice online care nu pot fi
descărcate, furnizare de servicii de studio de
înregistrare video, furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi
descărcate, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea unei reviste online
care conţine informaţii în domeniul jocurilor
de calculator, închiriere de reviste, publicare
de afişe, publicare de broşuri, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage, publicare de cântece, publicare
de cărţi, publicare de cărţi audio, publicare de
cărţi de muzică, publicare de cărţi educative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi în domeniul divertismentului, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri, concursuri organizate
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prin telefon, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment, expoziţii de artă, organizare de
ateliere de lucru şi seminarii în aprecierea artei,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii educative, organizare
de competiţii pentru divertisment, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiţii artistice, organizare
de concursuri cu întrebări şi răspunsuri (quiz),
producţia de emisiuni radiofonice, producţie de
emisiuni de televiziune, producţie de materiale
video formative, producţie de prezentări
audiovizuale, producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe educative de televiziune,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de spectacole de revistă în faţa
unui public în direct, producţie de televiziune,
producţie de spectacole şi filme, producţie
de videouri muzicale, producţie şi prezentare
de programe de radio, producţii de operă,
punere la dispoziţie de studiouri de înregistrare
video, prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor., servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
creare de desene animate, producție de desene
animate, servicii de divertisment pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04932

(111)181000

26/06/2021
DAYSPORTCOM SRL, STR.
PLUTINEI NR. 81, JUD. BRĂILA,
BRAILA, 810257, BRĂILA,
ROMANIA

SPORTDAY.RO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Biciclete, biciclete motorizate, biciclete
pliabile, biciclete sport, biciclete tandem,

biciclete electrice, biciclete cu pedale,
motoare de biciclete, biciclete pentru copii,
angrenaje pentru biciclete, biciclete de munte,
componente pentru biciclete, respectiv lanțuri,
frâne (componente ale bicicletelor), lanțuri
(componente ale bicicletelor), remorci pentru
biciclete (riyakah), schimbătoare de viteze
pentru biciclete, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale, trotinete de zăpadă tip sanie.
14. Ceasuri, ceasornice, ceasuri digitale,
ceasuri solare, cronografe (ceasuri), ceasuri
automate, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri cu embleme,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri de
mână, ceasuri pentru scufundări, ceasuri de
cronometrare, curele din plastic pentru ceasuri,
curele de încheietură pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală.
25. Hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze
sport, jachete sport, echipament sportiv,
maiouri sportive, pantaloni sportivi, cămăși stil
sport, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
de sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, îmbrăcăminte pentru sport, treninguri
(pentru sport), pantaloni de sport, pantofi de
sport, încălțăminte 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
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), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru copii, 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, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal, ghete
de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci sportive,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
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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. Mingi pentru sport, echipamente pentru
sport, articole de 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, articole de
gimnastică și de 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, biciclete
statice de antrenament, trotinete, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), jocuri,
jocuri electronice, jocuri mecanice.
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 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, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 04956

(111)180762

28/06/2021
CONSTANTIN-OVIDIU NĂDEJDE,
CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 238, BL.
71, SC. C, ET. 3, AP. 73, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LIVADA CU LAVANDĂ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale amestecate, aromatizanți
(uleiuri esențiale), uleiuri esențiale aromatizate,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
uz personal, uleiuri esențiale pentru calmarea
nervilor, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie,
ulei de lavandă, apă de lavandă, ulei de
lavandă de uz cosmetic, parfumuri, săpunuri
parfumate, bețișoare parfumate, preparate
parfumate, săculețe parfumate, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, apă parfumată,
uleiuri parfumate, sapunuri parfumate, extracte
de parfum, apă de parfum, parfumuri pentru
corp, produse de parfumerie, spray parfumat
pentru casă, parfumuri de uz personal, sprayuri
parfumate pentru corp, pietre parfumate din
ceramică, uleiuri naturale pentru parfumuri,
săruri de baie parfumate, apă parfumată
pentru lenjerie, creme pentru corp parfumate,
lotiuni parfumate pentru corp, preparate pentru
parfumarea camerei, spray-uri parfumate pentru
lenjerie, uleiuri pentru parfumuri și esențe, perne
umplute cu substanțe parfumate, produse de
parfumare pentru cameră, perne impregnate
cu substanțe parfumate, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei, deodorante de uz personal
(parfumerie), creme parfumate, creme antirid,
creme cosmetice, creme hidratante, creme
pentru față, creme pentru corp, creme pentru
buze, creme de zi, creme de păr, creme
pentru piele, creme fluide (cosmetice), creme
de baie (nemedicinale), creme pentru fortificarea
pielii, creme nemedicinale pentru picioare,
creme pentru măști corporale, creme de noapte
(cosmetice), creme de corp (nemedicinale),

creme hidratante pentru corp, creme de
masaj, nemedicinale, creme cosmetice pentru
duș, creme pentru îngrijirea părului, cremesufleu pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), creme pentru față (produse
cosmetice), creme, loțiuni și geluri hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, produse
cosmetice sub formă de creme.
4. Lumânări parfumate pentru aromaterapie,
ceară parfumată pentru topit, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări
plutitoare, lumânări (iluminat), aranjamente
din lumânări, lumânări tip pastilă, lumânări
pentru masă, fitile pentru lumânări, lumânări
pentru iluminare nocturnă, lumânări pentru
ocazii speciale, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor.
29. Gemuri, gemuri cu lavandă.
32. Siropuri pentru prepararea băuturilor,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
siropuri pentru preparat ape minerale
aromatizate, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Lichioruri cremă, lichioruri, lichioruri din
plante, extracte de lichioruri spirtoase, digestive
(lichioruri și spirtoase), lichior de lavandă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: uleiuri esențiale amestecate,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, uleiuri esențiale sub formă de emulsie,
ulei de lavandă, apă de lavandă, ulei de
lavandă de uz cosmetic, parfumuri, săpunuri
parfumate, bețișoare parfumate, preparate
parfumate, săculețe parfumate, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, apă parfumată,
uleiuri parfumate, sapunuri parfumate, extracte
de parfum, apă de parfum, parfumuri pentru
corp, produse de parfumerie, spray parfumat
pentru casă, parfumuri de uz personal, sprayuri
parfumate pentru corp, pietre parfumate din
ceramică, uleiuri naturale pentru parfumuri,
săruri de baie parfumate, apă parfumată
pentru lenjerie, creme pentru corp parfumate,
lotiuni parfumate pentru corp, preparate pentru
parfumarea camerei, spray-uri parfumate pentru
lenjerie, uleiuri pentru parfumuri și esențe, perne
umplute cu substanțe parfumate, produse de
parfumare pentru cameră, perne impregnate
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cu substanțe parfumate, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei), deodorante de uz personal
(parfumerie), creme parfumate, creme antirid,
creme cosmetice, creme hidratante, creme
pentru față, creme pentru corp, creme
pentru buze, creme de zi, creme de păr,
creme pentru piele, creme fluide (cosmetice),
creme de baie (nemedicinale), creme pentru
fortificarea pielii, creme nemedicinale pentru
picioare, creme pentru măști corporale,
creme de noapte (cosmetice), creme de
corp (nemedicinale), creme hidratante pentru
corp, creme de masaj, nemedicinale, creme
cosmetice pentru duș, creme pentru îngrijirea
părului, creme-sufleu pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de creme,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, ceară
parfumată pentru topit, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări
plutitoare, lumânări (iluminat), aranjamente
din lumânări, lumânări tip pastilă, lumânări
pentru masă, fitile pentru lumânări, lumânări
pentru iluminare nocturnă, lumânări pentru
ocazii speciale, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor, gemuri, gemuri cu lavandă, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, lichioruri cremă, lichioruri,
lichioruri din plante, extracte de lichioruri
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
lichior de lavandă, marketing promoțional,
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.
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, 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,
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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
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, 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 printr-o 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, 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).
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, snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), 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
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hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, hosteluri, moteluri (servicii oferite de -),
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de locuri de cazare pentru vacanțe, 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 (time-share), 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.
───────

(111)180680

(210)
(151)
(732)

M 2021 04969

(740)

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

29/06/2021
DANIEL POPA, STR. RAUL
DOAMNEI, NR. 6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

bili
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, analiză de preț, cotații de
preț pentru produse sau servicii, comandă
computerizată de stoc, comenzi de achiziție
(prelucrare administrativă pentru -), furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de vizualizare
și accesare a facturilor, servicii de facturare,
prelucrarea administrativă a datelor, prelucrare
de date, sistematizare și management, întocmire
de documente comerciale, compilare de baze de
date computerizate, compilare de date statistice,
administrare și compilare de baze de date
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computerizate, compilare și sistematizare de
informații în baze de date,, niciunul dintre servicii
în legătură cu industria auto.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
organizare de tranzacții financiare, realizare de
tranzacții financiare, servicii de intermediere
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, prelucrare electronică a
plăților prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, procesarea plăților, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesare
electronică de plăți, realizarea de operațiuni
financiare online, realizarea de operațiuni de
plată fără numerar, servicii de administrare a
plăților, servicii de portofel electronic (servicii de
plăți), servicii de debitarea conturilor, servicii de
plată electronică, servicii de transfer monetar,
servicii de transfer de bani, servicii de preplată,
transfer electronic de fonduri, servicii referitoare
la debit direct, servicii pentru tranzacții de plată
cu cardul, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, tranzacții monetare, transferuri de
fonduri, tranzacții electronice de debitare,
niciunul dintre servicii în legătură cu industria
auto.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, servicii
de transfer de date, proiectare de sisteme de
stocare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de preparare a alimentelor, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de
rezervare a meselor, servicii de informare privind
restaurantele.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181395
29/06/2021
NATURALIS SRL, SOSEAUA
CHITILEI NR. 60, CORP 1-C30,
ETAJ 1, BIROU 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 04979

naturalis inteligenţa naturii
Septocalmin Islandica
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde (R 0 G 168
B 89, R0 G166 B81), galben (R 255
G 242 B 18), roşu (R193 G39 B45),
turcoaz (R0 G176 B171)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice şi medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
de uz uman, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimicofarmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, medicamente
pentru scopuri medicale, preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
preparate farmaceutice și medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
şi
alimente
dietetice
adaptate
pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico-farmaceutice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
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medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, toate aceste
produse destinate tratării căilor respiratorii, în
special pentru tratarea septului.
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, 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, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), table
de scris, schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage,
cretă pentru litografie, suporturi de cretă,
creioane de cărbune, indicatoare pentru hărţi,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), pânză pentru legatul cărţilor /
pânză de legătorie, suporturi de pahare din
hârtie, benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), coperţi
(papetărie) / învelitori (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, protecţii de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru

birou, şabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse
de radiere, şabloane pentru ştergere, gravuri
obţinute prin acvaforte, prosoape din hârtie
pentru faţă, figurine din papier mâché (pastă de
hârtie)/statuete din din papier mâché (pastă),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
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, 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, 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),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe

938

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(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, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor și
a băuturilor, 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), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, 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, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, 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), caractere (numere şi
litere) / litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat /
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari 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), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, 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,
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asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, 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, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), 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 sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, 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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea
locurilor
pentru
spectacole,
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 know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
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de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, 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, 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), raportare
fotografică,
fotografie,
instruire
practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, 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 de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte.
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, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, 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, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, 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, audit
energetic, design de arte grafice, 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, 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,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
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(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, 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,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de opticieni,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180619
29/06/2021
GHEORGHE BALIKA, STR.
DEALULUI, NR. 11, JUDETUL
ALBA, MICESTI, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA
M 2021 04982

THE MOOD SPECIALITY
COFFEE & DRINKS
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1031838/09.11.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: SPECIALITY COFFEE & DRINKS

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.01; 03.05.19
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F4E008), verde (HEX #2C6C74)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, gheață
(apă înghețată), cafea, cafea aromată, cafea
liofilizată, cafea decafeinizată, cafea verde,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
concentrate de cafea, arome de cafea, doze de
cafea, pungi de cafea, esență de cafea, uleiuri
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, boabe de cafea măcinate, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cafea, capsule de cafea,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, extracte de
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cafea, umpluturi pe bază de cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare (înlocuitori
de cafea), înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
amestecuri de cafea și cicoare, băuturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea și malț,
extracte de cafea de malț, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, boabe de cafea învelite
în zahăr, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, filtre sub formă de pliculețe pline
cu cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, produse de
patiserie, specialități de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
vieneză, amestecuri preparate de patiserie,
rulouri (produse de patiserie), produse de
patiserie aromate, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), produse de patiserie care
conțin fructe, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), produse de patiserie cu ciocolată, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, pateuri (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu fructe, scoici de patiserie
pentru monaka, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, fulgi de patiserie de unt de
arahide, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie umplute cu fructe, suc de fructe
(produse de cofetărie), orez, ceai, ceai oolong
(ceai chinezesc), ceai rooibos, mate (ceai), ceai
negru (ceai englezesc), ceai darjeeling, ceai alb,
ceai tieguanyin, ceai fermentat, ceai galben, ceai
verde, ceai instant, chai (ceai), ceai earl grey,
amestecuri de ceai, pliculețe de ceai, ceai de
iasomie, arome din ceai, ceai pentru infuzii, ceai
ginseng (insamcha), frunze de ceai, ceai de

ginseng, extracte de ceai, ceai negru, ceai de
hrișcă, ceai oolong instant, ceai negru instant,
ceai alb instant, ceai verde instant, ceai de tei,
ceai fără teină, ceai de yuzu, ceai de ghimbir,
ceai de rozmarin, esențe de ceai, ceai lapsong
souchong, prăjituri pentru ceai, ceaiuri de fructe,
ceaiuri cu lapte, ceai de oolong, înlocuitori de
ceai, ceai de salvie, ceai verde japonez, capsule
de ceai, ceai de mentă, ceai de mușețel, ceai
de măceșe, ceai de ginseng roșu, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de crizanteme
(gukhwacha), băuturi din ceai nemedicinale,
extracte de ceai (nemedicamentoase), esențe
de ceai (nemedicamentoase), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai din frunze de orz,
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceai din alge kelp, ceai de
lămâie verde, ceaiuri (nemedicinale) care
conțin lămâie, ceai din orez brun prăjit,
amestecuri de pulberi de ceai, ceai de goji
chinezesc (gugijacha), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de lotus alb (baengnyeoncha),
yerba mate (ceai sud-american), ceai vândut
în vrac (nemedicamentos), băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), ceai de orz
prăjit (mugi-cha), ceai fără teină îndulcit
cu îndulcitori, înghețată, înghețată vegană,
șerbeturi (înghețată), conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, torturi de înghețată,
înghețată pe băț, batoane de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată de fructe, lapte
congelat (înghețată), deserturi cu înghețată,
înlocuitor de înghețată, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată infuzată cu
alcool, prafuri de înghețată instant, gheață
brută și înghețată, înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), amestecuri de
înghețată, lianți pentru înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, agenți organici de legare pentru
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
produse de cofetărie cu înghețată, băuturi pe
bază de înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
pudră de înghețată comestibilă pentru folosirea
la mașini de înghețată, dulciuri de înghețată
de iaurt, prăjituri, pișcoturi (prăjituri), prăjituri
înghețate, arome pentru prăjituri, pesmeciori
(prăjituri), glazură de prăjituri, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu ciocolată, aluat pentru prăjituri,
făină pentru prăjituri, preparate pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu brânză,
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aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale, prăjituri cu
cremă.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, rezervări la restaurant,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turiști, restaurante (servirea mesei), restaurante
cu autoservire, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurant și bar, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, restaurante specializate în preparate
la grătar, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de restaurant cu servire la pachet, restaurante
care servesc udon și soba, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, baruri, ceainării, baruri de
cocteiluri, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, cantine, bufete
cu autoservire, servicii de ceainărie, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, preparare de mâncăruri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de mese la hoteluri, organizare de
banchete, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bar cu servire de
vin, servicii constând în furnizarea de băuturi,
servicii ale barurilor, sculptură culinară, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de cluburi de băut private.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181205
30/06/2021
SC WEST CO IMPEX SRL, STR.
PRINCIPALA NR.1, JUDETUL
SALAJ, CRISENI, 457105, SĂLAJ,
ROMANIA
M 2021 04988

west pools
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1031097/02.11.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: pools.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.24;
02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Piscine (construcții nemetalice).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04989

(111)181213

30/06/2021
SC DENTALMED - CLINICA
STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

One day dental checkup
by Luxury Dental Clinic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 04990
(111)180620
30/06/2021
CONSTANTIN COVALIU, STR.
ALEXANDRU DONICI, NR. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Banat Electronics

ZAZEN

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1032405 din data 15.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra elementelor: ”Banat” și ”Electronics”.

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:albastru (Pantone
304155), verde (Pantone 639284),
galben (Pantone FFDC7C), roz
(Pantone FFC6B7)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(111)181065
30/06/2021
BANAT ELECTRONICS S.R.L,
STRADA MOȚILOR, NR. 10, SC. A,
AP. 52, JUD. ARAD, ARAD, 310106,
ARAD, ROMANIA
M 2021 05006

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.24
Culori revendicate:albastru (HEX
#2a348d), roz (HEX #ec2086),
portocaliu (HEX #f69352)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini de spălat rufe (electrice), aparate de
uscat rufe fără încălzire (maşini), mașini pentru
curățarea uscată a rufelor, mașini de stors haine,
mașini de spălat rufe, mașini de stors rufe, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat pentru veselă, mașini pentru
spălat vesela , mașini de spălat vase, mașini de
spălat vase de uz casnic, mașini de spălat vase
de uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial.
11. Aparate pentru încălzire și uscare
personală, echipament pentru răcire și
înghețare, echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, aparate
electrice utilizate în uscare, frigidere, frigidere
electrice, frigidere cu congelator, frigidere pentru
kimchi, frigidere pentru vin, frigidere cu gaz,
frigidere de uz casnic, frigidere electrice de uz
casnic, frigidere pentru gheață (de uz casnic),
mașini automate de făcut gheață pentru frigidere,
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frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, aragazuri
cu gaz pentru uz casnic, mașini industriale de
uscat vase, mașini electrice de uscat vase de
uz menajer, mașini de uscat rufe, uscătoare
electrice de rufe, uscătoare la cald pentru rufe,
uscătoare pentru rufe (uscătoare cu căldură),
uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare de rufe electrice de uz menajer, mașini
electrice de uscat rufe (uscare la cald), mașini de
uscat haine, aparate de uscat haine (uscare la
cald), uscătoare de haine, electrice, de uz casnic
35. 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
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, 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 ridicata în legătură
cu echipamente de congelare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, cotații de
preț pentru produse sau servicii, 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, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, prelucrare electronică a
comenzilor, servicii de agenţii de import și export,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180944
30/06/2021
VEL PITAR SA, BULEVARDULUI
PIERRE DE COUBERTIN, NR. 3-5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021901,
ROMANIA
M 2021 05013

Granatur Două Maiele
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.07.02; 09.07.19; 29.01.12; 26.11.12
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
478C), portocaliu închis (Pantone
159C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05033

(111)180969

01/07/2021
RAA ENTERTAINMENT & EVENTS
S.R.L., STR. BATIŞTEI, NR. 24,
CORP A, CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Copiii spun cu Virgil Ianțu
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.03;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:mov, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi de stocare media, înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
software de animație, filme înregistrate,
filme cinematografice înregistrate, filme de
televiziune înregistrate, desene animate, dvduri, cd-uri, discuri video, casete video,
benzi audio, înregistrări video, înregistrări
audio, înregistrări audio-vizuale, software
de calculator și aplicații software pentru
utilizare pe computere personale, laptopuri,
dispozitive mobile, telefoane mobile și
tablete descărcabil, aplicații software pentru
divertisment descărcabil, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice sub formă
de reviste descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabil, aplicații
software pentru dispozitive mobile descărcabil,
fișiere de imagini, descărcabile, fișiere
de muzică, descărcabile, cărți electronice
descărcabile, programe interactive de jocuri

video descărcabile, software pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia prin
internet și rețele globale de comunicații,
software descărcabil pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia pe
dispozitive electronice digitale mobile, software
descărcabile pentru căutare, organizare și
recomandare de conținut multimedia, aplicații
mobile descărcabile, filme, emisiuni de
televiziune, spectacole de teatru și alte
spectacole de divertisment furnizate printr-un
serviciu video la cerere descărcabile, înregistrări
audiovizuale descărcabile, înregistrări muzicale
descărcabile.
14. Insigne din metale prețioase.
16. Cărți și materiale tipărite.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirarea capului, tricouri, haine, șepci.
26. Insigne (altele decât cele din metale
prețioase).
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la baze de
date, furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare, comunicații
prin terminale de computer analogice și
digitale, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
computerizată de mesaje și imagini, streaming
de date, servicii de transmitere a datelor,
transmisie video la cerere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment,
furnizarea, aranjarea și / sau organizarea
de jocuri, divertisment interactiv online, jocuri
online, producție video, servicii de divertisment
video, producția și / sau furnizarea de
programe de televiziune, filme, videoclipuri,
spectacole si emisiuni live, evenimente,
productie 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, producţia de programe de televiziune,
furnizarea de divertisment prin intermediul unui
site web cu aplicatii 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 de spectacolelor de varietăți,
producție de spectacole, servicii de divertisment,
furnizare și producție de conținut audio-vizual
referitor la divertisment, educație, instruire, sport
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și cultură, servicii de divertisment prin radio,
televiziune, telefonie, internet și baze de date
on-line, închirierea și leasingul de emisiuni
de televiziune si înregistrări audiovizuale (cu
excepţia achiziţionării acestota), productie de
filme pentru televiziune si cinema, furnizarea
de publicații electronice on-line (care nu pot fi
descărcate), publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, furnizare de publicatii electronice
si publicatii online, 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, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme si materiale
audiovizuale.
42. Furnizarea temporară de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web.

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2021 05038

(111)181107

01/07/2021
SILVIU BALAN, STR. GEORGE
VĂLSAN NR.6, BL.65-65A, SC. C,
APT. 157, SECTOR 6, BUCURESTI,
060475, ROMANIA

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

(111)180621

01/07/2021
DEALUL CU AFINE SRL, SOS.
NORDULUI NR.96H, SC.2, ET.1,
AP.13, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 507129, BRAȘOV,
ROMANIA

DEALUL CU AFINE
ROMANIA/TRANSYLVANIA
WE ARE NATURE

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05041

(531)

Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7689C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Afine deshidratate, pudră de afine, piure de
fructe.
31. Afine proaspete.
32. Suc din afine proaspete.
───────

(540)

NIMBIO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05053

(111)180812

02/07/2021
WEB COFFEE SRL, STR
CETATEA DE BALTA NR 139-143,
BL 6, SC J, ET 3, AP 137, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

KIDOOS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media
de informații, abonamente la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, achiziții de produse
în numele societăților terțe, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, 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
în legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, 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 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
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, 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 articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat,
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 aparate medicale, 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 echipamente de
tehnologia informației.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05059
(111)181030
02/07/2021
UAT PODARI SRL, STR. DUNARII,
NR. 67, JUDETUL DOLJ, PODARI,
DOLJ, ROMANIA

(111)180835
02/07/2021
C&A FRESH FOOD DELIVERY
S.R.L., STR. GRIGORE IONESCU,
NR. 63, CAM. 1, BL. T73, SC. 2, ET.
4, AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05060

(740)

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

(540)

SHAORMERIA C&A
SERVICIUL DE PAZĂ PODARI

(531)

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1031557/05.11.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "SERVICIUL DE PAZĂ PODARI"

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 24.01.05; 01.01.02; 26.01.03
(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

Clasificare Viena: 08.07.25; 27.05.01;
27.05.24
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05062
(111)181036
02/07/2021
X - PAND SRL, STR. NR.1080,
JUD. TIMIŞ, DUDEȘTII VECHI,
TIMIȘ, ROMANIA

XPAND SERVICII CURĂŢENIE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie în spațiile
comerciale, servicii de evacuare (curățenie),
servicii de curățenie industrială, furnizare de
servicii de curățenie, servicii de menaj (servicii
de curățenie).
───────

(111)181099

(210)
(151)
(732)

M 2021 05071

(740)

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

04/07/2021
LUPU SEBASTIAN, STR. TUTEA
PETRE NR. 15, BL. 913, TRS. 2,
ET.5, AP. 18, JUDETUL IASI, IASI,
700311, IAȘI, ROMANIA

(540)

ENDOFIT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Echipament

endoscopic,
endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice de
uz medical, portamprente dentare, articulatoare
dentare, spectrocolorimetre dentare, suporturi
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar
manual,
coroane
dentare
de
acoperire, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, implanturi dentare din
materiale artificiale, aparate pentru utilizare de
către igieniști dentari, aparate pentru utilizare
de către tehnicieni dentari, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
echipament stomatologic, piese protetice
pentru stomatologie, aparate și instrumente
stomatologice, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate de
diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical.
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale
sau în cadrul unor platforme de internet
proprii sau terțe, pentru servicii de asistență
medicală și stomatologice, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, promoții, campanii
online sau offline pentru aceste servicii de
stomatologie, conexe și accesorii, furnizare
de informații şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, inclusiv servicii de asistență si
consultanță, administrare de afaceri în domeniul
medical stomatologic, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, ţinere a evidenţei dosarelor şi fiselor
privind istoricul medical personal, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
compilare de statistici privind utilizarea
serviciilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, servicii de vânzare
cu ridicata şi amănuntul a aparatelor şi
instrumentelor medicale, servicii de publicitate
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pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecţiunile medicale, conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
comert si servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing si promovare
în domeniul medical, servicii de consiliere,
de informare medicala, servicii de tinere a
evidenţei dosarelor şi fişelor privind istoricul
medical personal, gestionare administrativa a
clinicilor medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afectiunile medicale, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
marketing prin televiziune, radio, telecomunicații,
e-mail și internet sau orice altă platformă
electronică interactivă, administrarea comerciala
a licentelor produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, facturare medicală.
40. Servicii de tehnician dentar.
44. Servicii de igienă dentară, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de asistență
medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de 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, clinici medicale, servicii ale
clinicilor medicale, servicii mobile ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
controale medicale, consultații medicale, îngrijire
medicală, asistență medicală, servicii medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii de

tratament
medical.

medical,

furnizare

de

tratament

───────

(111)180865

(210)
(151)
(732)

M 2021 05096

(740)

PETOSEVIV SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI , 010458, ROMANIA

05/07/2021
RIVIAN IP HOLDINGS, LLC,
13250 N. HAGGERTY ROAD,
PLYMOUTH, 48170, MI, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Masini,
masini-unelte,
unelte ac ̧tionate
̧
̧
electric, motoare și motoare cu combustie
internă, cu excep ̧tia celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje si̧ componente de transmisie, cu
excep ̧tia celor pentru vehiculele terestre, unelte
̂ uneltele ac ̧tionate manual,
agricole, altele decat
̆ distribuitoare automate,
incubatoare pentru oua,
mașini pentru alinierea caroseriei și cadrelor de
vehicule și piese de schimb structurale pentru
acestea, distribuitoare pentru vehicule, filtre de
aer pentru motoare și motoare cu combustie
internă pentru vehicule, cilindri de motor pentru
vehicule, generatoare pentru vehiculele terestre,
dispozitive de aprindere pentru motoarele
vehiculelor terestre, accesorii pentru vehicule, și
anume bene cu gheare și lame pentru lucrări de
terasamente și produse vărsate, compresoare
pneumatice şi hidraulice pentru vehicule, piese
pentru vehicule terestre, și anume cablaj
aprindere bujii, pompe de ulei pentru vehicule

952

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

terestre, colector ca parte a sistemului de
evacuare, pompe de combustibil pentru vehicule
terestre, pompe de apă pentru vehicule terestre,
piese pentru vehicule, și anume supape de
alimentare pentru carburatoare, piese pentru
vehicule, și anume acoperitori pentru came,
piese pentru vehicule, și anume colectoare
de admisie, piese pentru vehicule, și anume
protecţii cu came pentru motoare, piese pentru
vehicule, și anume carcase pentru motor, piese
pentru vehicule, și anume culbutoare, piese
pentru vehicule, și anume tacheţi, piese pentru
vehicule, și anume răcitoare de ulei, piese
pentru vehicule, și anume răsuflătoare pentru
gazele din carter, piese pentru vehicule, și
anume buşoane şi capace pentru rezervoarele
de ulei, piese pentru vehicule, și anume
rezervoare de ulei, amortizoare de zgomot
ca piese pentru sisteme de evacuare pentru
vehicule, părți pentru motoare de vehicule
terestre cu combustie internă, și anume biele,
piese mecanice de motoare pentru vehicule
terestre, indicatoare de nivel pentru vehicule,
curele de distribuţie pentru motoarele vehiculelor
terestre, pompe de combustibil pentru motoare
de vehicule terestre, alternatoare pentru vehicule
terestre, generatoare de electricitate care pot
fi folosite şi ca motoare electrice pentru
vehicule, piese pentru vehicule, și anume
carburatoare, piese de injectoare de combustibil
pentru motoarele vehiculelor terestre şi de apă,
compresoare de aer pentru vehicule, cilindri
de motor pentru vehicule terestre, motoare
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor
maritime şi terestre, piese de motor de vehicule,
și anume instalații de răcire a aerului de
alimentare și piesele lor componente, piese
de motor pentru vehicule, şi anume răcitoare
intermediare de aer, fire de aprindere pentru
motoarele vehiculelor, tobe de eşapament pentru
vehicule terestre, convertizoare catalitice pentru
ţevi de eşapament, mecanisme de aprindere
electronică pentru vehicule, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, arbori cu came
pentru motoare de vehicule, radiatoare pentru
vehicule.
9. Aparate si̧
instrumente stiin
̧tifice, de
̧
cercetare, naviga ̧tie, topografie, fotografie,
̂ arire,
̆ cant
̆
cinematografie, audiovizuale, optica,
̆
masurare,
semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare si̧ ̂ınvă ̧tare, aparate si̧
instrumente pentru conducerea, distribu ̧tia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
̆
controlul distribu ̧tiei sau utilizarii
energiei
electrice, aparate si̧
instrumente pentru
̂ınregistrarea, transmiterea,reproducerea sau

procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
̆
suporturi de date stocate sau descarcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care func ̧tionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere si̦ dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
̆
̆
scufundari,
mă sti
dopuri de
̧ pentru scufundari,
̆
urechi pentru scufundari,
clesti
̧ de nas pentru
̆ sau ̂ınot, manu
̆ si̧ pentru scufundari,
̆
scufundari
aparate de respirat pentru ̂ınot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, interfeţe
pentru calculatoare, programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
aparate cu baterii electrice conectate fără fir
cu software incorporat care se poate actualiza
de la distanță și firmware pentru stocarea și
descărcarea electricității stocate pentru utilizare
în locuințe și clădiri, aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software incorporat care se
poate actualiza de la distanță și firmware pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate
furnizate de o rețea sau la o rețea de energie
electrică sau la altă sursă de generare a energiei
electrice pentru stabilizarea și satisfacerea
cererii de electricitate și pentru scopurile
de utilizare, software de calculator pentru
monitorizarea, optimizarea şi reglarea stocării şi
descărcării energiei stocate la şi de la astfel de
aparate cu baterie electrică, conectate fără fir,
baterii pentru alimentarea cu energie electrică
a motoarelor de vehicule electrice, conector
de alimentare montat pe perete pentru energia
electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice,
conector de alimentare mobil care se bagă în
priză pentru energie electrică pentru încărcarea
vehiculelor electrice, software descărcabil sub
forma unei aplicaţii mobile pentru monitorizarea
încărcării electrice şi stării vehiculelor şi
pentru controlul de la distanţă al vehiculului,
software descărcabil sub formă de software de
sistem de operare pentru vehicule, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive pentru localizarea şi recuperarea
vehiculelor programate pentru a folosi sisteme
de poziţionare globală (gps) şi telecomunicaţii
celulare, aparate de radio pentru vehicule,
sisteme de alarmă antiefracție, încărcătoare de
baterii destinate utilizării cu baterii de vehicule,
sisteme de control a vitezei de croazieră
pentru vehicule cu motor, echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume monitoare
electronice pentru vibraţii, şoc, mişcare, unghi,
temperatură şi voltaj, echipamente pentru
siguranţa vehiculelor, şi anume sisteme de
supraveghere la bordul vehiculelor, formate
din camere de filmat şi monitoare pentru
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expunerea şi limitarea punctelor oarbe pe
ambele laturi ale vehiculului, transmițătoare
fără fir cu tehnologie de colectare și afișare
pentru starea și urmărirea tuturor tipurilor de
vehicule în medii locale, baterii galvanice pentru
vehicule, echipamente de siguranţă pentru
vehicule, şi anume dispozitive electronice pentru
monitorizarea presiunii anvelopelor, echipament
de siguranţă pentru vehicule, şi anume senzori
şi camere video pentru marşarier, sisteme
pentru echilibrarea roților pentru vehiculele
terestre, sisteme de acces fără cheie şi
sistem de chei de contact fără cheie pentru
autovehicule, care conţin un microprocesor, un
receptor de semnale electronice şi un breloc
cu emiţător de semnale electronice, indicatoare
de viteză pentru vehicule, detectoare radar
pentru vehicule, senzori gps montați pe vehicul
pentru determinarea vitezei de mișcare pentru
un vehicul, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, piese
de motor pentru vehicule, și anume aparate
de reglare a temperaturii, echipament audio
pentru vehicule, si anume aparate stereofonice,
difuzoare, amplificatoare, egalizatoare, filtre
audio și carcase pentru difuzoare, boxe fără
fir, difuzoare, aparate stereofonice, programe
de calculatoare (software descărcabil) pentru
controlul dispozitivelor audio, porturi de
alimentare usb, destinate utilizării în vehicule,
închizătoare electrice pentru vehicule, camere
retrovizoare pentru vehicule, unități pentru
controlul climatic al vehiculelor, dispozitive de
control fără fir pentru monitorizarea și controlul
de la distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
și anume sisteme de baterii, de siguranță, de
iluminat, de urmărire și de securitate, startere
cu telecomandă pentru vehicule, sisteme pentru
localizarea, urmărirea și securitatea vehiculelor
conținând o antenă și un transmițător radio
pentru a fi amplasate îi vehicule, regulatoare de
voltaj pentru vehicule, echipament audio pentru
vehicule, și anume difuzoare pentru sisteme
audio auto, instrumente de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), conectoare
electrice pentru conectarea unui autovehicul
la o remorcă, baterii pentru vehicule, aparate
electrice, și anume, staţii de încărcare
pentru încărcarea vehiculelor electrice, sisteme
computerizate de analiză a motoarelor
de vehicule, cabluri prelungitoare destinate
utilizării cu vehicule, adaptoare de energie
destinate utilizării cu vehicule, cabluri electrice
destinate utilizării cu vehicule, acumulatoare
electrice pentru vehicule, termostate pentru
vehicule, avertizoare automate de pierdere

a presiunii în pneuri pentru vehicule,
kilometraje pentru vehicule, telecomenzi
pentru acționarea alarmelor de mașină, căni
̆
gradate, linguri pentru masurare,
software
descărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software descărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
vehiculelor, adaptoare electrice, carcase pentru
adaptoare electrice impermeabile.
11. Faruri pentru vehicule, abajururi, reflectoare
pentru vehicul de lansare, aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini de stop pentru
vehicule de lansare, lumini de frână pentru
vehicule de lansare, dispozitive de iluminat,
și anume dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled) și dispozitive
de iluminat cu diode luminescente (led),
dispozitive de iluminat pentru vehicule, filtre
de aer pentru aparatele de aer condiționat din
compartimentele pentru pasageri ale vehiculelor,
piese pentru sisteme de încălzire și aer
condiționat, și anume radiatoare și răcitoare de
gaz pentru vehicule, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, bare luminoase pentru vehicule,
aparate de aer condi ̧tionat pentru vehicule,
sistem de climatizare a vehiculelor pentru
încălzire, ventilație și aer condiționat, proiectoare
pentru vehicule, proiectoare auto, instalații de
climatizare pentru vehicule, aparate de încălzire
pentru vehicule, instalații de încălzire pentru
vehicule, fierbătoare electrice, sobe portabile,
chiuvete, lămpi pentru corturi, plite incorporate
cu inducție, pulverizatoare pentru robinete.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
̂ın aer sau pe apa,
̆ vehicule terestre și
piese și accesorii ale acestora, anume, piese
structurale și componente de propulsie sub
formă de motoare electrice, cutii de viteze și
osii, caroserii pentru vehicule cu motor, plase de
portbagaj pentru vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante pentru vehicule,
petice pentru repararea anvelopelor vehiculelor,
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor,
căptuşeli interioare pentru automobile, panouri
pentru interiorul automobilelor, interioare din
piele la comandă pentru vehicule, rame pentru
plăcile de înmatriculare auto, suporturi pentru
plăcile de înmatriculare auto, tapițerii pentru
vehicule terestre, vehicule terestre electrice,
piese pentru vehicule electrice, anume, motoare,
piese pentru vehicule electrice, anume, oglinzi
retrovizoare, ștergătoare de parbriz și hayoane,
vehicul de înaltă performanță, electric, care
funcționează exclusiv cu baterie, scaune
pentru vehicule, butuci de roată/volan pentru
vehicule, roți/volane pentru vehicule, tapiţerie,
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prelate adaptate pentru vehicule, volane pentru
vehicule, motoare pentru vehicule terestre,
portbagaje pentru plafon, amortizoare, arcuri,
bare pentru stabilizator și suspensii, toate
pentru vehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, etriere de frână
pentru vehicule terestre, huse ajustabile pentru
scaune pentru vehicule, șasiuri de motor pentru
vehicule, folii de colantare din vinil pre-proiectate
adaptate special pentru vehicule, piese pentru
vehicule, și anume furtunuri pentru servodirecție,
însemne pentru vehicule terestre (sigle), perne
pentru scaune de vehicule, ansambluri de
bucut de roată pentru vehicule, portskiuri pentru
vehicule, oglinzi pentru vehicule, anume oglinzi
retrovizoare, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, cârlige special proiectate
pentru a fi utilizate în vehicule pentru a ține
accesoriile vehiculelor, parbrize pentru vehicule,
dispozitive anti-furt pentru vehicule, pneuri
pentru vehicule, camere pentru pneuri pentru
vehicule, pompe pentru umflat pneuri, piese
din plastic pentru vehicule, anume căptușeală
decorativă și de protecție extrudată din plastic
de interior și exterior pentru automobile, vehicule
terestre, anume automobile electrice, camioane
și suv-uri, huse semi-adaptate pentru vehicule,
compresoare de frâne pneumatice pentru
vehicule terestre, cilindri de frâne pneumatice
pentru vehicule terestre, capote de motoare
pentru vehicule, șasiuri pentru autovehicule,
huse protectoare pentru scaunele vehiculelor,
piese structurale de reparații pentru camioane
și alte autovehicule, mecanism de propulsie
a vehiculelor format din ambreiaj, componente
de transmisie, arbori și diferențialuri, capace
pentru transmisii la vehicule terestre, plăcuțe de
montare de transmisie pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie pentru vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule terestre,
protectoare împotriva stropilor (mud flaps) pentru
vehicule, trepte de atașare la vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule, jante de
roți pentru vehicule și piese structurale ale
acestora, toate vehiculele de teren (atv-uri),
senzori pentru vehicule terestre, anume, senzori
de cuplu pentru servodirecție electrică, vânduți
ca o componentă a sistemului de servodirecție,
jante de roți pentru vehicule, cutii de viteze
pentru vehicule terestre, frâne pentru vehicule,
caroserii, transmisii pentru vehicule terestre,
piese ale vehiculelor, anume apărătoare de
soare pentru parbriz, piese ale vehiculelor,
anume parasolare, piese ale vehiculelor, și
anume brațe pivotante, piese ale vehiculelor, și
anume bielete, piese ale vehiculelor, și anume
coloane de suspensie, piese ale vehiculelor, și

anume articulații homocinetice, ventile pentru
anvelope de vehicule, piese ale vehiculelor
terestre, și anume diferențialuri, protecții pentru
capotă ca părți structurale ale vehiculelor, arbori
pentru vehicule terestre, garnituri pentru frână
pentru vehicule, tambururi de frână pentru
vehicule terestre, componente ale sistemului
de suspensie pentru vehicule terestre, anume,
arcuri lamelare, componente ale sistemului de
suspensie pentru vehicule terestre, anume,
arcuri elicoidale, lame pentru ștergătoare de
parbriz pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule terestre, componente ale sistemului
de suspensie pentru vehicule terestre, anume,
egalizatoare, plăcuțe de frână cu discuri pentru
vehicule, suporturi de pahare pentru vehicule,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre și piese de înlocuit pentru acestea,
curele pentru mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, rulmenți cu bilă pentru vehicule
terestre, geam de sticlă pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, articole de fierărie pentru
frâne pentru vehicule, suporturi de biciclete
pentru vehicule, seturi de protecții pentru ax
folosite la vehiculele terestre, lagăre de osie
pentru vehicule terestre, frâne cu disc pentru
vehicule terestre, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule terestre,
vehicule terestre sportiv-utilitare, airbaguri
pentru vehicule, geamuri de vehicule, centuri
de siguranță utilizate în vehicule, valve de
bandaje pentru pneurile vehiculelor, claxoane
pentru vehicule, piese pentru vehicule terestre,
anume, curele de transmisie, ambreiaje pentru
vehicule terestre, huse adaptate pentru vehicule
pentru autoturisme și camioane cu scopul
de a le proteja de vreme și fenomene ale
naturii, dispozitive pentru imobilizarea capului
pentru vehicule, airbaguri gonflabile utilizate
în vehicule pentru prevenirea vătămărilor în
accidente, lanțuri de transmisie pentru vehicule
terestre, piese de automobile de pe piața
pieselor de schimb, anume saci organizatori
pentru autoturisme, plase și tăvi special adaptate
pentru montarea în vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaune de vehicule, garnituri de frână
pentru vehicule terestre, piese pentru vehicule
terestre, și anume osii, piese pentru vehicule
terestre, și anume roți dințate ale mecanismului
de acționare, piese din metal pentru vehicule, și
anume căptușeală decorativă și de protecție din
metal de interior și exterior pentru automobile,
vehicule electrice, anume automobile, camioane
și suv-uri, biciclete, alarme de avertizare
de rezervă pentru vehicule, discuri de roți
pentru vehicule, încuietare pentru închideri

955

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

centralizate pentru vehicule cu motor, sisteme
de alarmă antifurt pentru vehicule cu motor,
relee de comandă pentru vehicule terestre și
piese pentru acestea, spoilere pentru vehicule,
trepte pentru vehicule, airbag-uri, parașocuri
pentru automobile, rack de acoperiș pentru
vehicule (roof rack cargo) și portbagaje, piese
pentru vehicule terestre, anume, trepte, piese
pentru vehicule terestre, anume, apărătoare
pentru noroi, piese pentru vehicule terestre,
anume, tranchete, piese pentru vehicule,
anume, amortizoare, portiere pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, bușon pentru
rezervor de benzină pentru vehicule terestre,
huse pentru plăci de înmatriculare pentru
vehicule, panouri de portiere pentru vehicule,
corturi de acoperiș adaptate pentru utilizare
pe vehicule, piese pentru autorulote, și anume
unități de gătit și chiuvete, piese pentru vehicule,
și anume carcase structurale pentru a conține
unități de gătit, chiuvete și unități de depozitare,
piese structurale auto, și anume rezervoare
auto pentru stocarea apei, piese structurale ale
automobilelor, și anume portbagaje, unități de
încărcare și depozitare, unități de depozitare
a mărfurilor special adaptate pentru camioane
și suv-uri, căptușeli adaptate pentru zona de
încărcare a vehiculelor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea sistemelor de baterii electrice
compuse din aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software și firmaware
incorporate care se pot actualiza de la distanță
și software de asistență pentru stocarea
și descărcarea electricității stocate pentru
terți, pentru scopuri de afaceri, și servicii
de consultanță în afaceri aferente acestora,
reprezentanțe în domeniul vehiculelor terestre și
vehiculelor, magazine de comerț cu amănuntul,
puncte de vânzare, și magazine pop-up în
domeniul vehiculelor terestre și vehiculelor,
consultanță în afaceri, și anume asistență
în domeniul dezvoltării strategiilor comerciale,
consultanță în domeniul eficienței energetice
referitoare la energia solară și regenerabilă,
furnizarea de servicii de consiliere și consultanță
cumpărătorilor pentru achiziționarea de vehicule
terestre, servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru (online directory
information service) cu informații despre vehicule
și stații de încărcare, servicii de gestionare a
combustibilului în domeniul flotelor, servicii de
gestionare a flotei sub formă de urmărire a
vehiculelor flotei în scopuri comerciale.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de

companie de asigurări, servicii financiare, servicii
imobiliare, anume, leasing și management de
proprietate industrială pentru terți.
37. Servicii de construc ̧tii, servicii de instala ̧tii si̧
repara ̧tii, extrac ̧tii miniere, forare pentru petrol
si̦ gaze, instalarea, ̂ıntre ̧tinerea si̧ repararea,
și actualizarea aparatelor cu baterii electrice
conectate fără fir, și consultanță aferentă
acestora, pentru stocarea și descărcarea
electricității stocate pentru stabilizarea și
satisfacerea cererii de electricitate și pentru
scopurile de utilizare, furnizarea de servicii
de întreținere și reparație pentru vehicule,
consultanță în reparația vehiculelor, consultanță
în întreținere vehiculelor, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de personalizare a vehiculelor,
și anume construirea de vehicule personalizate,
servicii ale stațiilor de încărcare a vehiculelor,
întreținere și reparații de vehicule, servicii de
curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor, stații
de service (alimentare cu carburant și întreținere)
pentru vehicule, vopsirea vehiculelor, servicii
de stații de încărcare pentru vehicule electrice,
servicii de gestionare a flotei în forma întreținerii
vehiculelor flotei, servicii de asistență rutieră
de urgență, și anume, răspunderea la apeluri
de asistență rutieră, schimbarea anvelopelor,
încărcarea de urgență a bateriei, servicii
de construcții, reparații, servicii de instalații,
proiectarea, dezvoltarea și fabricarea vehiculelor
electrice auto specializate, întreținerea, serviceul și repararea vehiculelor electrice auto
specializate.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, închirieri
(leasing) de vehicule motorizate cu excepția
celor finanțate pentru achiziție în rate sau prin
închiriere, servicii de folosire în comun a maşinii
(car sharing services), servicii de partajare a
călătoriilor (ride-sharing services), transport și
depozitare de vehicule, închirierea de vehicule,
servicii de conducere vehicule, remorcare de
vehicule, servicii de închiriere a vehiculelor,
rezervare de mașini de închiriat, servicii de
urgență de asistență rutieră, anume servicii de
remorcare, de troliu și livrare de chei, planificare
a rutei de călătorie.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
si̦ deseurilor,
filtrarea aerului si̦ tratarea apei,
̦
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
̆
si̦ a bauturilor,
leasing de aparate cu baterii
electrice conectate fără fir cu software incorporat
care se poate actualiza de la distanță și firmware
pentru stocarea și descărcarea electricității
stocate pentru stabilizarea și satisfacerea cererii
de electricitate și pentru obiective de utilizare
cu excepția celor finanțate pentru achiziție în
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rate sau prin închiriere, finisaje acrilice pentru
vehicule.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii educaționale, anume, instruire în
domeniul proiectării, dezvoltării, fabricării,
întreținerii, service-ului și reparării vehiculelor,
organizarea şi oferirea de tururi ghidate sub
forma excursiilor călătorii și a drumețiilor (road
trips) cu vehicule terestre, bărci, biciclete sau
pe jos, divertisment în forma experiențelor de
conducere test (test driving) a vehiculelor, servicii
educaționale, anume, instruire în domeniul
proiectării, dezvoltării, fabricării, întreținerii,
service-ului și reparării autovehiculelor electrice
specializate.
42. Servicii stiin
̧tifice si̧ tehnologice, precum
̧
̆ ă cu
si̧ de cercetare si̧ proiectare ̂ın legatur
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială si̧ design industrial, servicii de
control si̦ autentificare a calită ̦tii, proiectarea
si̧
dezvoltarea de componente hardware
si̧ software ale calculatorului, monitorizarea
vehiculelor pentru asigurarea funcționării optime
a acestora, monitorizarea de la distanță a
funcționării, performanței și eficienței vehiculelor
electrice, furnizarea de software nedescărcabil
folosit la analiza predictivă a încărcării și
întreținerii vehiculelor electrice și la analiza
predictivă a nevoilor clienților, proiectare
în domeniul ingineriei, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, servicii de consultanță
în domeniul proiectării de vehicule, pentru
alte persoane, consultanţă în domeniul tehnic,
monitorizarea aparatelor cu baterie electrică,
conectate fără fir, cu firmware şi software
incorporate pentru stocarea şi furnizarea
electricităţii în vederea asigurării funcţionării
adecvate şi programării pentru respectarea
cerinţelor de electricitate şi obiectivelor de
utilizare, crearea de sisteme cu baterii electrice
formate din aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, şi software de asistenţă,
toate pentru stocarea şi descărcarea electricităţii
stocate, în vederea optimizării eficienţei,
programării şi configurării sistemelor menţionate
şi servicii de consultanţă referitoare la acestea,
software ca un serviciu (saas) care oferă
software pentru monitorizarea, optimizarea şi
reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, furnizarea de software online
nedescărcabil pentru monitorizarea, optimizarea
şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la astfel de aparate cu baterie
electrică, conectate fără fir, administrarea de
software şi firmware incorporate în aparatele

cu baterie electrică, conectate fără fir, pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
prin programarea şi configurarea software-ului
pentru aparate cu baterie electrică, instalarea,
întreţinerea şi repararea şi actualizarea de
software şi firmware de calculator care se
pot actualiza de la distanţă, incorporate în
aparate cu baterie electrică, conectate fără
fir, şi consultanţă aferentă, pentru stocarea
şi descărcarea electricităţii stocate pentru
stabilizare şi pentru respectarea cerinţelor de
electricitate şi obiectivelor de utilizare, servicii
de inspectare a vehiculelor noi și uzate, pentru
persoane care cumpără sau care își vând
vehiculele, servicii de evaluare a daunelor pentru
autovehicule, revizie de vehicule cu motor,
servicii de proiectare pentru componente de
autovehicule, servicii de monitorizare a flotelor
de vehicule în scopuri de siguranță, servicii
de recuperare a vehiculelor furate, software
nedescărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software nedescărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
pentru vehicule.
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, servicii de monitorizare a flotei de
vehicule în scopuri de securitate, servicii de
recuperare a vehiculelor furate, servicii rutiere de
urgență, anume deschiderea de încuietori.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05103

(111)180952

05/07/2021
AGROSELLING SRL, NR. 428,
JUDEŢ SĂLAJ, PERICEI, 457265,
SĂLAJ, ROMANIA

XeLON
(531)
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(591)

Culori revendicate:albastru (HEX
#1d4da1), mov (HEX #744e78), roşu
(HEX #d51f26)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
farmaceutice, alimente pentru bebeluși, plasturi,
insecticide, fungicide, erbicide.
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, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05104

(111)180622

05/07/2021
MIHAI JUNCAR, STR. ȚEPEȘ
VODĂ, NR. 23A, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410513, BIHOR,
ROMANIA

───────

maxiloMED Academy
(511)

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, îngrijirea estetică
a picioarelor, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, servicii de chirurgie, servicii de
chirurgie plastică, servicii de chirurgie oculară
cu laser, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, asistență stomatologică, consultații
stomatologice, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
stomatologice mobile, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici, servicii oferite de
clinici medicale, servicii mobile ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, închiriere de
echipament pentru uz medical, furnizare de
echipamente medicale.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cursuri de pregătire în
medicină, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, educație în domeniul
sănătății, servicii de educație universitară,
educație, divertisment și sport, cercetare în
domeniul educației, informații în materie de
educație, acordarea de premii în educație,
simpozioane pe teme de educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de seminarii referitoare la educație,
servicii de educație, instruire și divertisment,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul stomatologic, furnizare de cursuri de
sprijin pentru persoane cu dificultăți de exprimare
orală.

(111)181100
05/07/2021
KEMO VENTURE SRL, ALEEA
STEAZA 1, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05105

(740)

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

(540)

KEMO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
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sunetului, imaginilor sau datelor, 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, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative
(software)
înregistrate
sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de

software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru
verificarea
creditelor,
software
pentru
recuperarea
creanțelor,
cartușe
(software)
pentru
calculatoare,
software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv
pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
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audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății,
software
pentru
monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie online, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software

pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardwareului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardwareului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
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fără fir descărcabile, software pentru firewalluri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de

programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
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de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea

de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software

962

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentru monitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, 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, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate interrețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de

noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
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aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, 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 administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții 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, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descărcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,

descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, software de calculator folosit ca interfață
de programare a aplicațiilor (api), software de
aplicații de calculator pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
software descărcabil sub formă de aplicații
mobile pentru restaurante virtuale pentru livrare
și comenzi, software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive mobile, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
de marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, modele de design grafic descărcabile.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
digitală, publicare de materiale promoționale,
dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
marketing în cadrul publicării de software, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
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cu privire la software, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire la
software, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, servicii
publicitare pentru cărți, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, promovare, publicitate în reviste,
servicii de consultanta in domeniul carierei
(altele decat cele cu scop educativ si de
instruire), servicii de informații și consultanță
pentru carieră (cu excepția consultanței
educațională sau de formare), organizare și
coordonare de târguri de recrutare, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop publicitar, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor, marketing promoțional, marketing
financiar, marketing afiliat, marketing imobiliar,
marketing direct, marketing digital, publicitate și
marketing, consultanță în marketing, marketing
de produse, asistență în marketing, informații
de marketing, estimări pentru marketing,
campanii de marketing, marketing prin telefon,
previzionare de marketing, marketing pentru
evenimente, marketing pe internet, marketing
de referință, servicii de marketing, studii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing direct,
analiza tendințelor de marketing, consultanță
în marketing comercial, consultanță pentru
managementul
marketingului,
consultanță
privind managementul marketingului, analiza în
domeniul marketingului, servicii de publicitate și
marketing, servicii de consultanță în marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, efectuarea
de studii de marketing, consultanță în publicitate
și marketing, întocmire de planuri de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
furnizare de informații de marketing, servicii de
agenție de marketing, planificare de strategii de
marketing, proiectare de studii de marketing,
marketing de baza de date, elaborare de
studii de marketing, marketing destinat unui
anumit scop, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, servicii
de consultanță privind marketingul, servicii
de consiliere privind marketingul, furnizare
de informații privind marketingul, marketing

comercial (în afară de comercializare), evaluări
statistice ale datelor de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, consultanță în
materie de marketing direct, servicii de marketing
în domeniul stomatologiei, servicii de marketing
în domeniul călătoriilor, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, marketing în cadrul
publicării de software, servicii de publicitate și
marketing online, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, consiliere în domeniul
marketingului pentru produse chimice, servicii
de marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, consultanță în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
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marketing pentru alte persoane, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, servicii de marketing în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor și al marketingului, informații sau
solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării softwarelui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informatii in domeniul educatiei furnizate

on-line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
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publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie., organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în

materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, furnizarea de
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management, formare
continuă, fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
publicaţii online nedescărcabile, furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
informaţii referitoare la recreere, instruire
referitoare la conveniente sociale, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
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de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,

educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, 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,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, 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,
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
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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, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, 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 formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, servicii educative în materie
de aplicații ale programelor de calculator,
servicii de prelegeri referitoare la competențe
în domeniul marketingului, servicii de instruire
în materie de marketing în comerțul cu
amănuntul, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, formare în
domeniul designului, servicii educaționale în
domeniul designului, servicii de formare în
domeniul designului, cursuri de pregătire în
domeniul designului.
42. Programare
pentru
calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru
prelucrarea
datelor,
programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru

procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare
de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(saas), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
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de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
terți, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, software ca
serviciu (saas) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, închirierea de programe
(software) pentru computere, studii de proiecte
privind software-ul, cercetare și dezvoltare de
software informatic, elaborare și actualizare
de software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, dezvoltare de software
de realitate virtuală, închirieri de calculatoare și
de software, consultanță în domeniul proiectării
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, dezvoltare de softwareuri multimedia interactive, servicii tehnice
de descărcare de software, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, închiriere de software pentru
jocuri video, dezvoltare de software pentru
jocuri video, proiectare de software pentru
jocuri video, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, întreținere de software pentru
accesul la internet, întreținere și actualizare de
software de calculator, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, controlul calității
privind software-ul de calculator, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, închirierea și întreținerea software-

ului de computer, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, servicii pentru scrierea de software
de calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind softwareul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
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informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru
gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind softwareul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software

pentru învățare automată, învățare aprofundată
și rețele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
servicii de consultanță profesională privind
software-ul de calculator, instalare și întreținere
de software pentru acces la internet, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare de programe și
software de calculator pentru aviație, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
dezvoltare de software pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
leasing de software cu privire la cotații de preț,
cu excepția celor finanțate pentru achiziția în
rate sau prin închiriere, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu
mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
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și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, servicii de
asistență tehnică în materie de software de
calculator, servicii pentru proiectarea softwareului de prelucrare de date electronice, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare și dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru managementul lanțului
de aprovizionare, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru prelucrarea
textelor, servicii de consiliere și de dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu
(saas), dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, servicii de consultanță în
materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și

servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea
și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, concepere și dezvoltare
de software de operare pentru rețele private
virtuale (vpn), proiectare de software pentru
conversie de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și softwareul de calculator, studii de proiecte tehnice
în domeniul hardware-ului și software-ului de
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calculator, leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând cotații
de preț, cu excepția celor finanțate pentru
achiziția în rate sau prin închiriere, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de ebusiness, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea procesării expedițiilor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, furnizare de acces temporar la
un software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare
și imprimare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și de
comentarii între utilizatori, închirieri de aplicații
informatice, găzduire de aplicații multimedia,
găzduire de aplicații interactive, găzduire de
aplicații mobile, găzduire de date, fișiere,

aplicații și informații computerizate, consiliere și
consultanță privind aplicațiile pentru rețele de
calculatoare, consultanță în domeniul rețelelor și
aplicațiilor pentru cloud computing, consultanță
în materie de testare a sistemelor de aplicații
informatice, prestare de servicii de furnizor de
servicii de aplicații informatice (asp), design
vizual, design grafic, design arhitectural, design
industrial, industrial (design -), design de
ambalaje, design de mobilier, design pentru
magazine, design pentru restaurante, design
de modele, design artistic comercial, design
de produs, design de bijuterii, stilism (design
industrial), design pentru indicatoare, design de
broșuri, servicii de ilustrare (design), artă grafică
și design, servicii de design comercial, servicii
de design industrial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
cercetare în domeniul designului, planificare
în domeniul designului, design și dezvoltare
de software, design și dezvoltare de produs,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de design de brand, consultanță în
materie de design, design de site-uri web,
servicii de design de produs, design de ambalaje
pentru terți, design grafic asistat de calculator,
design grafic de logouri publicitare, design de
cărți de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea designului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie de
design web, design de pagini principale și pagini
web, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design privind
acest domeniu, creare de design de produse de
consum, consultanță în materie de design de
pagini web, servicii de consultanță în materie
de design interior, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas),
creare și design de indexuri de informații bazate
pe site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05107

(111)180740

06/07/2021
ANDREI ARDELEAN, STR.
CÂMPULUI, NR.20A3, COMUNA
GIROC, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ,
STR. RODIN, NR. 36, COMUNA
DUMBRĂVIȚA, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU,
STR. TITU MAIORESCU,
BL. L3, SC. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

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,
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, organizarea de spectacole muzicale.
───────

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

(540)

M 2021 05112

(111)180801

06/07/2021
ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

RESPO DEEE
(511)

EITREI
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05113
(111)180802
06/07/2021
ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Fii RESPOnsabil, Reciclează !

RESPO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05114

───────

(111)180803

06/07/2021
ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Spune NU risipei !
(511)

(111)180804
06/07/2021
ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05115

M 2021 05116

(111)180686

06/07/2021
ASOCIATIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

Eroii RESPO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea și raportarea datelor statistice
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor (transformarea), reciclarea deșeurilor,
tratarea și reciclarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05117
(111)180685
06/07/2021
ASOCIATIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180687
06/07/2021
ASOCIATIA RESPO DEEE, CALEA
FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

M 2021 05118

respo
respo

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.23
(591) Culori revendicate:maro (HEX D28F49,
B96F37), crem (HEX FEDFC8,
DFAB9A, DFC4C3), visiniu (HEX
C40C43, A82A34), albastru (HEX
080D87), negru (HEX 202150,
000000), alb (HEX FCFCFC)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea și raportarea datelor statistice
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor (transformarea), reciclarea deșeurilor,
tratarea și reciclarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.23
(591) Culori revendicate:galben (HEX
FCDD4E, DEAB3B), maro (HEX
D28F49, B96F37), crem (HEX
FEDFC8, DFAB9A, DFC4C3), visiniu
(HEX C40C43, A82A34), albastru
(HEX 080D87), negru (HEX 202150,
000000), alb (HEX FCFCFC)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Întocmirea și raportarea datelor statistice
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor (transformarea), reciclarea deșeurilor,
tratarea și reciclarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05129
(111)180623
06/07/2021
S.C. RANCASKI S.R.L., STR.
GHEORGHE TATARASCU NR. 7,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

Râncaski Park
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de pârtii de ski, închirierea
de echipament sportiv, servicii oferite de
parcuri de distracţie și tematice, organizarea
de târguri cu sop cultural, educațional și de
divertisment, oferirea de tururi cu ghid, servicii
de discotecă, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, organizarea de
evenimente sportive și competiţii sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05130

(111)180624

06/07/2021
S.C. RANCASKI S.R.L., STR.
GHEORGHE TATARASCU NR. 7,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

39. Servicii de transport pe cablu, servicii de
transport cu maşina, servicii de transport mărfuri
și persoane, rezervări de călătorie, servicii de
transport, ambalarea şi depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii.
41. Furnizarea de pârtii de schi, închirierea
de echipament sportiv, servicii oferite de
parcuri de distracţie și tematice, organizarea
de târguri cu scop cultural, educațional și de
divertisment, oferirea de tururi cu ghid, servicii
de discotecă, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, organizarea de
evenimente sportive și competiţii sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de catering,
servicii de restaurant, pensiune, motel, cantină,
bufet, bar și cafenea, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie.
───────

(111)180810

(210)
(151)
(732)

M 2021 05136

(740)

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

06/07/2021
RĂZVAN-IONUŢ ŞERBĂNOIU,
STR. TURCESTI, NR. 70, JUD.
ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Piteşti, oraşul meu!
(511)

RÂNCASKI
(531)
(591)

(511)

Clasificare Viena: 01.07.01; 05.01.10;
07.03.11; 07.03.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
Culori revendicate:verde închis
(Pantone 155-8 C), portocaliu (Pantone
27-8 C), verde deschis (Pantone 157-4
C), negru (Pantone Process Black C),
alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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
977

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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, 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. Coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul în
legătură suveniruri, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de tîrguri 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,
producţia de clipuri publicitare, publicitate,
relaţii publice, 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.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare, organizare
de colecte în scopuri caritabile, 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, 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.
41. Educație, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale de sprijin, 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,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizare de demonstrații în scopuri culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de tururi
ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizarea spectacolelor, planificarea de
spectacole, organizarea de spectacole culturale,
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 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, cercetare în domeniul
educației, cursuri de dezvoltare personală,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare
și editare de materiale tipărite, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
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
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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, informaţii
referitoare la educaţie, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, informaţii despre educaţie,
informaţii despre posibilităţi de recreere,
educaţie, servicii de instruire, organizarea
de spectacole, prezentarea de spectacole,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
divertisment), organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor
şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decît textele publicitare, consiliere
vocaţională (consiliere educaţională), educatie
civica.

(111)181250
06/07/2021
ATTILA OLÁH, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 54,JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05137

(740)

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

(540)

───────

Yummy HANDMADE
COSMETICS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 03.03.01; 03.03.15
(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, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a
părului și corpului, serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de față, apă micelară, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, creme și loțiuni cosmetice,
deodorante și antiperspirante de uz uman sau
veterinar, preparate fitocosmetice, preparate pe
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bază de colagen de uz cosmetic, produse
de parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, pulverizatoare pentru corp, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05154

(111)180908

06/07/2021
TEMPINI SOLUTIONS RO S.R.L.,
CALEA ARADULUI NR. 115,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RHINO GRES CERAMICA
SI PARCHET ITALIA
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată
cu nr. 1032020/10.11.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: CERAMICA SI PARCHET ITALIA

(531)

Clasificare Viena: 03.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
172C), albastru (Pantone 7702C), gri
( Pantone 419C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de comerţ si servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul,

de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de materiale de construcţii metalice şi
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de plăci de piatră naturală, gresie pentru
construcţii, plăci de gresie, placi de pavare
pentru pereţi, plăci de pavare pentru podele,
dale pentru pardoseală, jaluzele, panouri de
lemn, parchet din lemn, parchet laminat, tapet,
produse (nemetalice) pentru montarea și fixarea
de plăci, adezivi pentru montarea și fixarea de
plăci, produse de curățare pentru plăci, pardoseli
și produse artificiale pentru acoperirea podelelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul on-line
de vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranti, 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, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu aparate de iluminat, de
încălzire, de producere a aburului, de gătit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, aparate de iluminat
cu diode luminiscente (led), becuri de iluminat,
cabluri suspendate pentru accesorii de iluminat
(instalaţie de iluminat), abajururi, suporturi de
abajur, filamente pentru lămpile electrice, sticle
pentru lămpi, corpuri de iluminat, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata
şi de comerţ cu amănuntul online în legătură
cu mobilă şi mobilier, rame si oglinzi, uşi din
lemn, rame din lemn pentru ferestre, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
covoare, carpete, preşuri, covoraşe, şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte produse si
materiale pentru acoperirea pardoselilor, carpete
agăţate pe pereţi, perdele, draperii, galerii si şine
pentru perdele si draperii precum şi accesorii ale
acestora, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru amenajarea
casei, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu jucării, jocuri şi articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sportive, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice, de sănătate, de frumuseţe
şi de îngrijire personală, servicii de comerţ
cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
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comerţ cu amănuntul online în legătură cu
detergenţi, produse de curăţire de uz casnic,
produse de degresare de uz casnic, produse
de odorizare de uz casnic, lumânări parfumate,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ cu
ridicata şi de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului şi accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu
amănuntul online în legătură cu produse pentru
grădină, îngrijirea gazonului şi peisagistică şi
produse pentru grădinărit, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru renovarea locuinţei şi pentru bricolaj,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata si de comert cu amanuntul online de feronerie, uşi metalice, mânere metalice
pentru uşi, tocuri de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice, ferestre
metalice, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, jaluzele exterioare din metal,
fitinguri metalice pentru ferestre, şine din metal
pentru ferestre, profile metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata si
de comert cu amanuntul on-line de ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
vase de gătit şi articole pentru masă, furculiţe,
cuţite şi linguri, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, articole de curăţare de uz casnic,
sticlă neprelucrata sau semiprelucrată, sticlărie,
porţelan şi lut, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu plante şi flori naturale,
bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online de hrană şi băuturi
pentru animale, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
articole sanitare realizate din piatră, baterii
sanitare, robinete, robineţi, robineţi de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de apă, duze antistropire pentru robinete, fitinguri pentru baie şi
bucătărie, filtre pentru apă potabilă, şaibe pentru
robinetele de apă, capete de duş, furtune de
duş, ţevi pentru instalaţiile sanitare, ţevi flexibile
ca părţi ale instalaţiilor de apă pentru chiuvetă,
pulverizatoare pentru chiuvetă, suporturi pentru
produse de baie si toaleta, 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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de târguri si expoziţii în scop
publicitar si comercial.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
administrare de imobile, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de cumpărarea
și vânzarea de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți imobiliare, închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate, agenţii de leasing sau închiriere de
clădiri (imobile), furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, consultanță imobiliară,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară.
37. Construcţii de clădiri, construcţii de
clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, informatii
privind construcţiile, consultanţă în construcţii,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcţii),
instalare de utilităti pe şantiere de construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, servicii de demolare a clădirilor,
servicii de zidire, servicii de vopsire interioară
si exterioară, servicii de tencuire, servicii de
zugrăvit, aplicarea tapetului/tapetare, servicii de
tâmplărie, servicii de montare şi întreţinere de
acoperişuri, servicii de pavare a drumurilor,
servicii de asfaltare, servicii de pregătire a
terenului pentru construcţii, construcţia de
porturi, construcţii subacvatice, construcţia de
fabrici, construcţia de diguri portuare, constructia
si repararea depozitelor, construcţia de drumuri,
construcţia de eşafodaje, întreţinere de drumuri,
lucrări de construcţie de căi ferate, lucrări
de întreţinere de căi ferate, construcţie de
autostrăzi, întreţinere de autostrăzi, construcţie
de reţele de transport subterane, construcţie
de căi ferate subterane, construcţie de poduri,
construcţie de tuneluri, construcţii hidrotehnice,
instalarea si repararea dispozitivelor de irigare,
lucrări de instalaţii de apă şi canal, întreţinerea şi
construcţia conductelor, amplasare de reţele de
alimentare cu electricitate, lucrări de construcţii
subterane legate de cablajele electrice, instalare
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de sisteme electrice de iluminat şi de sisteme
de alimentare electrică, instalare de reţele de
telecomunicaţii, cablare pentru telecomunicaţii
în clădiri, întreţinere şi reparare de reţele de
telecomunicaţii, lucrări de construcţii subterane
legate de instalaţii sanitare, lucrări de instalaţii
sanitare şi instalare de apă şi gaz, instalare
de echipamente tehnico-sanitare, întreţinere
de conducte şi instalaţii sanitare, lucrări de
construcţii legate de magistralele subterane de
alimentare cu gaz, lucrări de construcţii legate
de magistralele subterane de alimentare cu
apă, montarea cablurilor electrice, montarea
cablurilor de telecomunicaţii, repararea liniilor
electrice, servicii de electricieni, instalarea uşilor
şi ferestrelor, tencuirea decorativa a pereţilor
şi a plafoanelor, servicii de montare de plăci
de ceramică, lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor, lucrări de placare a podelelor, montare
de podele de lemn, montare de podele laminate,
instalarea şi repararea sistemelor/instalatiilor de
aer conditionat, instalare de aparate de aer
condiţionat, instalare, întreţinere si reparaţii de
instalatii de încălzire, servicii de întreţinere şi
reparaţii în domeniul construcţiilor, curăţarea
străzilor, servicii de deszăpezire, întreţinerea
piscinelor, lucrări de foraj pentru construcţii,
foraje de puţuri de apă
42. Sondare
(testare) geologică de loturi
de construcţii, testare geologică de loturi de
constructii, expertize geologice, servicii de
design interior si exterior pentru locuinţe si
spaţii de birouri, servicii de consultanță în
materie de design interior şi exterior pentru
locuinţe şi spaţii de birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare şi exterioare
pentru birouri si locuinţe, furnizarea unui website cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, amenajări interioare pentru clădiri,
design arhitectural.

(111)181172
06/07/2021
TRACIA TRACTOR COMPANY
S.R.L., STRADA I.C. BRĂTIANU
NR.33, JUDETUL ILFOV, COMUNA
MOGOSOAIA, SAT MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05157

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCCU NR.94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRACIA TRACTOR
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1032015/10.11.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: TRACTOR

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Utilaje agricole, masini agricole, unelte
agricole, altele decât uneltele acţionate manual.
12. Tractoare destinate utilizarii in agricultura.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05166

(111)180875

07/07/2021
QUANTUM NORD SRL,
STR.CONSTANTIN STERE NR. 17,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LAIAS
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05167
(111)180988
07/07/2021
CREATIVE MEDIA SRL, BD.
INDUSTRIEI NR. 2B, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, 300714, TIMIȘ,
ROMANIA

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, compilare, producție și diseminare de
material publicitar, concepere de material
publicitar, crearea materialului publicitar,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, furnizare de servicii
publicitare, întocmire de reclame, producție
de material publicitar, producție de material
publicitar vizual, producție de materiale
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicitate
prin bannere, publicitate și reclamă, realizare
de material publicitar, realizare de materiale
publicitare, servicii de grafică publicitară, servicii
de identitate corporativă, servicii de publicitate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de agenție de
publicitate, concepere de broșuri publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05168

(111)180817

07/07/2021
TEATRUL DE ANIMAŢIE
ŢĂNDĂRICĂ, STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PROIECTUL SALT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

creative media
producţie publicitară
(531)
(591)
(511)

───────

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
Culori revendicate:verde (HEX
#BEDC0F), negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

983

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05177
(111)181074
28/07/2021
ELEFANT ONLINE SA, STR.
DIMITRIE POMPEIU, NR. 5 - 7, ET.
5, SECTOR 2, BUCURESTI, 70000,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181082
28/07/2021
ELEFANT ONLINE SA, STR.
DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA
M 2021 05180

BLACK DAYS

ELEFANT.RO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05178

(111)181072

28/07/2021
ELEFANT ONLINE SA, STR.
DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA

M 2021 05184

(740)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

GIGASALE
(511)

(111)180625
08/07/2021
WARP CONNECTION SRL, CALEA
UNIRII, NR. 31 A, INCAPEREA
NR. 11, ETAJ 1, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul.
───────

myintranet
(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181079
28/07/2021
ELEFANT ONLINE SA, STR.
DIMITRIE POMPEIU, SECTOR 2,
BUCURESTI, 70000, ROMANIA

M 2021 05179

ELEFANTFEST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul.
───────

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1031968 din
data 10.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “myintranet“.

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:rosu, galben,
portocaliu, roz, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
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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,
servicii de 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, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, marketing în

cadrul publicării de software, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții.
42. Dezvoltare și testare de metode de
calcul, de algoritmi și de software, dezvoltare
software, programare și implementare, diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator folosind
un software, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, întreținere
de software de prelucrare a datelor, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, design și dezvoltare de software.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05186
(111)180779
08/07/2021
EUROPEAN FAIR TRADE
SRL, STR. COGÂLNIC, NR. 28,
SUBSOL SI PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)181130
08/07/2021
GEORGE HODOR, CALEA
MOŞILOR NR.221, BL.31A,
SC.1, ET.10, AP.37, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05187

(740)

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

(540)

INIMA APEI CU DRAGOSTE
PENTRU APĂ APĂ
MINERALĂ PLATĂ

CAFENEAUA{DE}MENTA

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1032459/15.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: APĂ MINERALĂ PLATĂ.

(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru deschis ,
roz, mov, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape, băuturi carbogazoase aromatizate,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă tonică,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, apă carbogazoasă,
apă (băuturi), apă de izvor, apă cu arome,
apă de masă, apă gazoasă (carbonatată),
apă gazoasă (sifon), apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), apă îmbuteliată, apă minerală
aromatizată, apă îmbogățită nutritiv, apă de
ghețar, ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă plată

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
24.17.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, producția de emisiuni
radiofonice, producție de emisiuni de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
on-line, divertisment radiofonic, producție de
programe radiofonice și de televiziune, servicii
de programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, servicii jurnalistice,
publicarea de materiale multimedia online
cu excepţia celor publicitare, furnizare de
programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05203
(111)181102
08/07/2021
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)

(540)

(111)180626
12/07/2021
MIHAITA-SORIN NOGHI,
STR. PRINCIPALA, NR.163A,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
SAT COLIBITA, COM.BISTRITABIRGAULUI, 427007, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

M 2021 05205

(540)

REAL FOODS
Mâncare cu suflet!
Centru Nautic COLIBITA
Powered by Comura

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:verde (Pantone 2269
C), rosu (Pantone 193 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de comerț cu produse tradiționale și
bio în băcăniile proprii, inclusiv on-line.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Închirieri de motociclete si atv-uri, de nave,
de biciclete, de hidrobiciclete, de vehicule si
autovehicule, de masini, de automobile, de
barci si ambarcatiuni, de iahturi, de vehicule
terestre, de vehicule comerciale, de vehicule
motorizate, organizarea închirierii de vehicule,
servicii de închirieri de autovehicule, inchirieri
(charter) de vehicule terestre, inchirieri de
vehicule pentru transport, servicii de închirieri
de automobile, realizarea formalităților pentru
închirieri de vehicule, inchirieri de spații de
parcare pentru vehicule, inchirieri de vehicule
și aparate de zbor, inchirieri de aparate de
scufundări pentru salvare, inchirieri de mașini și
aparate pentru congelare, inchirieri de locuri de
parcare în garaj, inchirieri de vehicule pe bază de
contract, inchirieri de locuri de acostare pentru
nave, organizare de închirieri auto incluse în
pachetele de vacanță.
43. Servicii de asigurare de spații de cazare
pentru turiști, asigurarea de hrană și băuturi,
catering, cazare temporară, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de cazare temporară,
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furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de săli de conferințe, 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 camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere de
case de vacanță, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de cazare temporară, organizare
de locuri de cazare pentru vacanțe, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, rezervări de camere, servicii de
catering hotelier, servicii de catering în exterior,
servicii de catering mobil, servicii de 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, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
gogoșării, servire de băuturi alcoolice, servire de
mâncare destinată consumului imediat.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180853
08/07/2021
DIGITAL IQ AGENCY SRL,
TARLAUA NR. 28, PARCELA
NR. 684, CAM. 1, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, SLOBOZIA MOARA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
M 2021 05210

ZENUK
(531)

Clasificare Viena: 26.03.24; 27.05.01;
27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
jucării vorbitoare, jucării muzicale, jucării
flexibile, jucarii inteligente, jucării modulare,
jucării antistres, jucării electronice didactice,
jucării de baie, jucării cu baterii, jucării pentru
cadă, jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși,
jucării din țesături, jucării din pânză, jucării
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
cu balansare, jucării cu radiocomandă, jucării
cu telecomandă, jucării de împins, puzzleuri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, jucării electronice teleghidate, jucării de
construit, jucării pentru apă, seturi de jucării,
jucării din metal, jucării din plastic, jucării cu
apă, jucării de lemn, jucarii pentru sugari,
telecomenzi pentru jucării, jucării de nisip, jucării
de exterior, jucării cu roți, jucării cu cheiță, zmeie
ca jucării, jucării mobile de agățat pentru pătuț
(jucării), jucării comercializate la set, jucării care
fac zgomot, elemente de construcții (jucării),
blocuri de asamblare (jucării), jucării pentru
copii mici, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării gonflabile de baie, jucării utilizate în
piscine, jucării electrice de acțiune, blocuri de
construcție (jucării), jucării care se suprapun,
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covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), triciclete pentru copii mici (jucării), jucării
adaptate pentru activități educative, jucării cu
cheiță (din metal), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), jucării pentru cărucioare de copii, jucării
cu cheiță (din plastic), jucării din plastic pentru
baie, jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucării robot care se transformă, jucării
de construit care se îmbină, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, jucării acționate prin învârtirea
unei cheițe, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării-centru de activități pentru copii, jucării sub
formă de puzzle-uri, jucării sub formă de imitații
de alimente, jucării de construcții din mai multe
părți, cuburi de construit magnetice fiind jucării,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
jucării flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
jucării flexibile (care pot fi strânse în mână), mingi
care se pot deforma ușor sub formă de jucării,
avioane din spumă care se lansează cu mâna
sub formă de jucării, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05213

(531)

Clasificare Viena: 18.01.21; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Aparate de vulcanizare, mașini pentru
vulcanizarea anvelopelor, aparate pentru
vulcanizarea cauciucului.
37. Vulcanizarea
pneurilor
(reparație),
vulcanizarea pneurilor (reparații), vulcanizare de
anvelope de automobil (reparații).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05214

(111)180742

08/07/2021
SC OXELO-IS SRL, STR. HOREA
NR. 8, BIROU 4, PARTER,
JUDEȚUL SIBIU, AVRIG, SIBIU,
ROMANIA

CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRĂVII 139/2, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

(111)180923

08/07/2021
SC ALEX AUTOFINEAS SRL,
BULEVARDUL TRAIAN NR.
9D, JUDEȚUL HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

AuGustA BERE, NU POVESTE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere nefiltrată, bere cu suc de fructe,
bere fără alcool, produse în mod artizanal.
35. Servicii de vânzare cu amanuntul/ en-gros
pentru produsele din clasa 32, organizare de
expoziții și orice forme de prezentare în scop
comercial în domeniul industriei alimentare,
servicii de agenții de import-export, servicii de
francizare, publicitate și reclamă, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

VULCANIZARE ALEX

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05239

(111)181044

09/07/2021
WEBSEED SRL, STR. PADESU,
NR.8, CAM.1, BL.5, SC.1, ET.5,AP
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

BLENDMIX
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini electrice pentru uz casnic, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), mașini automate de vânzare.
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2021 05249

(111)180819

11/07/2021
CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,
SOS. OLTENITEI NR. 232, BL. 23,
SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, SOS. BUCURESTITARGOVISTE 11A, SC. A, ET.1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

TOPCOAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă

în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa 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, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, 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, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, 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, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, 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),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, 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,
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indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05251

(111)180841

11/07/2021
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci proaspete,
alune proaspete, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspete.
32. Sucuri din fructe, sucuri din legume,
smoothie-uri.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în medii de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii în legătură cu salate de fructe, salate
de legume, fructe, legume, ierburi, ierburi de
grădină, zarzavaturi, ciuperci şi trufe, alge
neprocesate pentru consum uman, plante şi flori
naturale, nuci, alune, fructe de pădure, porumb
dulce, sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothi-uri.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

PROASPETE de la noi
(531)

Clasificare Viena: 05.01.16; 06.07.25;
07.01.09; 18.01.08; 24.07.01; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roșu, galben, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicații promoționale (tipărituri), carduri de
fidelitate din hârtie sau carton, nemagnetice,
cupoane pentru reduceri tipărite, cupoane
valorice tipărite, cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, material
publicitar imprimat, fluturași publicitari, sacoșe
din hârtie sau carton și articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci şi trufe

(540)

M 2021 05264

(111)180752

12/07/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN , NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

ORIGINALLY FRUTTIA
(531)
(591)
(511)

991

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.03.11; 25.03.01; 29.01.13
Culori revendicate:alb, rosu, verde
deschis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05270

(111)180627

12/07/2021
VICTOR BEBIEN IMPEX SRL,
STR. MĂRĂŞEŞTI, 319, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VBI BUNATATI DIN ROMANIA
CAMARA BOIERULUI
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1032328 din data 12.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “BUNATATI DIN ROMANIA“.

(531)

Clasificare Viena: 01.01.03; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii 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,
servicii de 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, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
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amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament.
39. Depozitare de alimente, servicii de
depozitare de alimente congelate, depozitare de
alimente congelate în magazii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05284

(111)181124

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05289

(111)180974

13/07/2021
ALUFIL SRL, STR. CIUTĂRIE, NR.
2/A, JUD. SĂLAJ, JIBOU, 455200,
SĂLAJ, ROMANIA

13/07/2021
MACKENZIE PROIECTE SRL,
STRADA JIULUI NR. 142,
MANSARDA, CAMERA 1, AP.
22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

MA AMIKA'S boutique
telasys GRIJĂ DE
TINE, ORIUNDE
(531)

(531)

Clasificare Viena: 26.02.01; 01.15.15;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii privind planificarea afacerilor, agenții
de informații comerciale, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de telemarketing, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
36. Furnizare de informații în domeniul
asigurărilor, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizarea
de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de asistență în domeniul veterinar.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────
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M 2021 05307

(111)180956

14/07/2021
BOGDAN TOMA,
STR.PANSELELOR NR.1, BL.P1,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, SANNICOLAUMARE, 305600, TIMIȘ, ROMANIA

WILD & FREE
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(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de trasnport pentru tururile de
vizitare obiectivelor turistice, servicii de informații
turistice, servicii de vizitare a obiectivelor turistice
oferite de un ghid turistic, organizarea de excursii
(transport), servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu transportul, furnizare
de informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații pe internet despre călătorii turistice,
furnizare de informații pentru turiști despre
excursii și tururi de oraș.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
rezervare pe internet de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05325

(111)180924

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

CĂLĂTOREȘTE
TRĂIEȘTE IUBEȘTE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 26.01.03; 26.04.02;
01.15.11

(591)

Culori revendicate:albastru închis
(HEX #546F7A), verde deschis (HEX
#2EE569), galben (HEX #F3D738),
albastru deschis (HEX #3A8AE1), roşu
(HEX #FF1E3E), roz (HEX #DB2764),
alb
(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
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
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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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180918
14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA
M 2021 05326

DETECTORUL de MINCIUNI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX #484848,
HEX #B6B6B6, HEX #646464, HEX
#E5E5E5), negru (HEX #212121)
(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
si streaming de programe, continut audio
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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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05327

(111)180916

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

DUET
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.04; 16.01.13
Culori revendicate:galben (HEX
#FFD566), negru (HEX #332B33)
(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
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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 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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05328

(111)180917

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

follow US
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:galben (HEX
#FDD900, HEX #FFFE27), maro (HEX
#AF3F00, HEX #DB5800)
(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
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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
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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180915
14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA
M 2021 05329

ÎN OGLINDĂ
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
Culori revendicate:gri (HEX #A6A6A6,
HEX #5D5D5D, HEX #C9C9C9), negru
(HEX #171717), roşu (HEX #FF0707),
roz (HEX #FFC1C1)
(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
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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
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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05330

(111)180912

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

theXclusive
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
galben (HEX #FCD530, HEX
#F89B31) , portocaliu (HEX #F16031)
(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,

999
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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
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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05331

(111)180914

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD. MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

WELL DONE
(531)
(591)

1000

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.03
Culori revendicate:grena (Hex
#641612), rosu (Hex #E02F1D), crem
(Hex #B3AA9B), crem (Hex #9A9084),
rosu (Hex #EA2119)
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(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
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, furnizarea
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

1001

M 2021 05332

(111)180913

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL,
BD MARASTI 65-67, INTRAREA
D, PAVILION T, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011465, ILFOV,
ROMANIA

40 ?

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(531)

Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.02;
29.01.14; 24.17.04
(591) Culori revendicate:gri( Hex #ACACAC),
gri (Hex #EDEDED), gri (Hex
#BBBBBB), gri (Hex #E0E0E0)
(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
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, furnizare
de 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05333

(111)180925

14/07/2021
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

40 DE INTREBARI
(511)

1002

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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
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, clasa 42:
- servicii stiintifice si tehnologice, precum
si servicii de cercetare si de creatie,
referitoare la acestea, servicii de analiza si
cercetare industriala, crearea si dezvoltarea
calculatoarelor si a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

1003

(111)180933
15/07/2021
TGA ENCON SRL, STR.
TĂIETURA TURCULUI NR. 47,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400285, CLUJ, ROMANIA
M 2021 05339

TGA encon
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Hex
#004444), portocaliu (Hex #d19b3d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de inginerie, servicii de inginerie
electrică, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, proiectare în domeniul
ingineriei, proiectare și consultanță în inginerie,
realizarea de desene de inginerie, inginerie,
studii de proiecte de inginerie, consultanță în
domeniul ingineriei telecomunicațiilor, planificare
de proiecte tehnice în domeniul ingineriei, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru comunicații, proiectare de
instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare de instalații
deiluminare a peisajului, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații sanitare, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a
apei, proiectare de instalații industriale, inginerie
mecanică, inginerie tehnică, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
tehnică în domeniul ingineriei civile, servicii de
inginerie referitoare la proiectarea de sisteme
de comunicații, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de inginerie referitoare la sisteme de
transport și alimentare cu gaz, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme
detelefonie, sisteme de televiziune prin cablu și
fibră optică.
───────

(111)181240
15/07/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05360

(740)

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

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai
nevoie de un espresso!
(531)

Clasificare Viena: 05.07.01; 26.11.12;
26.05.01; 26.04.01; 26.04.02; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, roşu, albastru
(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, esențe 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180628
16/07/2021
SANVERO HEALTHCARE SRL,
STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 05393

Sanvero Healthcare
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1033543 din
data 23.11.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ”Healthcare”.

(531)

Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, verde
(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.
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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
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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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate electrice manuale de ras, de tuns
si de taiat unghii, aparate de ras electrice sau
neelectrice.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05418

(111)180876

19/07/2021
DOVAN INTERNATIONAL SRL,
SAT CHIAJNA, COM. CHIAJNA,
STR. INTRAREA EROULUI,
NR. 9E, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05420

(111)180878

19/07/2021
DOVAN INTERNATIONAL SRL,
STR. INTRAREA EROULUI NR.
9E, JUD. ILFOV, SAT CHIAJNA,
COMUNA CHIAJNA, 077040,
ILFOV, ROMANIA

Dovan
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate de ras electrice sau neelectrice,
aparate electrice manuale de ras, de tuns si de
taiat unghii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05419

(111)180877

19/07/2021
DOVAN INTERNATIONAL, SAT
CHIAJNA, COM. CHIAJNA, STR.
INTRAREA EROULUI, NR. 9E,
JUD. ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
077040, ILFOV, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.11.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate de ras electrice sau neelectrice,
aparate electrice manuale de ras, de tuns si de
taiat unghii.
───────

DOVAN
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05421
(111)180629
19/07/2021
MANAGEMENT CERTIFICATION
S.R.L., STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 19, CAM. 1,
JUDETUL DAMBOVITA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181066
19/07/2021
DAVISIMI TRADING S.R.L., BLVD.
PIPERA NR. 198/4, BL. L3B1,
SC.1, AP.2, (FOST ȘOS. PIPERATUNARI, TARLA 4, PARCELELE
A121/1, A93/2), PARTER,
CAMERA NR.4, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
M 2021 05424

Zaliano POTTERY SHOP
MC Management Certification
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034886 din data 07.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”management” și ”certification”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.01.01
(591) Culori revendicate:302c
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1030542/27.10.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "POTTERY SHOP"

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:albastru, verde,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Vase din ceramică, vase pentru copt din
ceramică, vase adânci, vase pentru sos, vase
întinse, vase ignifuge, vase din sticlă, vase din
sticlă pentru fructe, vase pentru copt din sticlă,
vase pentru condimente, vase, vase pentru
amestecare, vase pentru cuptor, bureți pentru
vase, vase pentru gratinare, vase ramekin, vase
sacrale, 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05437

(111)180942

20/07/2021
LOREDANA GAITAN, STRADA
REPUBLICII 2, BL. 2, SC. A, AP. 18,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Agenții de distribuție pentru piese de teatru.
41. Distribuție de filme.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05440

(111)180957

20/07/2021
RADU-CRISTIAN MUSETESCU,
STRADA LUCEAFARULUI NR.
18B, CASA 3, JUDEȚUL ILFOV,
CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

Teatrul de Artă Socială MINA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producții de teatru.
───────

Lunna coffee & brunch
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1030441/27.10.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: coffee & brunch.

M 2021 05444

(740)

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

(531)

Clasificare Viena: 05.07.01; 26.01.03;
26.01.18; 26.11.02; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(111)181263

(210)
(151)
(732)

20/07/2021
LAURENTIU ILIESCU, STR.
RESITA, NR. 2, BL. P4, SC. 2,
AP. 38, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DOZACAN
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05438

(111)180994

20/07/2021
OANA STRUNILA, STR. VATRA
LUMINOASA NR. 26, BL. P7A,
SC. A, ET. 7, AP. 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021916, ROMANIA

Versatil Distribution

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Dispozitive electronice pentru hrănirea
animalelor, dispozitive mecanizate de hrănire
pentru animale, dispozitive mecanizate de
hrănire pentru animale sălbatice, dispozitive
mecanizate de alimentare cu apă a animalelor,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
buncăre de alimentare pentru animale (mașini),
mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, mașini de distribuire, pompe,
compresoare și suflante, pompe de apă, pompe
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electrice de apă, mașini de aprovizionare
cu apă (pompe), roboți industriali, aparate
de distribuire automata, aparate de distribuire
(altele decât distribuitoarele de vânzare), mașini
de pulverizat, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, automate (distribuitoare
automate).
21. Boluri pentru băut pentru animale de
companie, boluri pentru hrănirea animalelor de
companie, automate, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, dispozitive
electronice de hrănire pentru animale de
companie, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
articole pentru animale, căușe pentru hrana
canină, distribuitoare de hrană pentru animale
de companie acționate de acestea, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, adăpători acționate de animale
domestice, 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.
───────

(111)180967
20/07/2021
PAUNYX INVEST COMPANY
S.R.L., STRADA RANDUNELELOR
NR.4B, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05452

(740)

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

(540)

PAUNYX
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
Culori revendicate:portocaliu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în beneficiul terţior, a produselor
şi a serviciilor de constructii civile si industriale,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, conducerea si administrarea afacerilor,
consultanta profesionala in afaceri, furnizarea
de informatii si consiliere comerciala pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza de
afaceri, analiză comercială,servicii de informare
și cercetare de piață, servicii de publicitate,
marketing si promovare, realizare de reclame,

1010

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

anunturi publicitare, publicitate online, promotii,
furnizarea de informatii comerciale, servicii de
agenţii de import-export, servicii de comert cu
ridicata si cu amanuntul pentru materiale de
constructii, permitand clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare, prin corespondenta sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, prezentare de produse, organizarea de
târguri şi expozitii cu caracter publicitar si
comercial, servicii de marketing, prelucrare de
date, servicii de birou, servicii de telemarketing.
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).
37. Servicii de construcţii, servicii de montaj
și reparații instalații sanitare, alimentare cu
apă, electrice pentru construcții industriale și
civile, servicii de constructii, constructie de
cladiri de apartamente, servicii de renovare
a apartamentelor, supervizarea contructiei de
cladiri, construirea si amenajarea de centre
comerciale, constructie de birouri, izolatii
pentru cladiri, consultatii pentru constructii,
demolarea cladirilor, acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, servicii de hidroizolație
pentru construcții industriale și civile, informatii
legate de constructii, amenajare de terenuri
(construcții), izolatie pentru cladiri, reparatii
si intretinere de cladiri, construcţii de
infrastructură civilă, servicii de construcții
civile şi industriale, demolare de construcții
civile şi industriale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construire de
fundații pentru structuri de construcții civile şi
industriale, fundații pentru clădiri, construcție
de proprietăți industriale, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, construcția de structuri de inginerie
civilă prin turnarea betonului, construcţii de
infrastructură, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, închirieri
de utilaje pentru construcții, închiriere de
echipamente de construcții, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, instalare de
elemente fabricate de construcții, închiriere de

macarale (echipament de construcții), instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
construcții de case pe bază de comandă,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, reparații sau întreținere
de mașini și aparate pentru construcții, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
edificare construcții prefabricate, lucrări de
reparații în construcții, executare de cofraje
pentru construcții.
41. Organizare de competiții sportive de pescuit,
organizare și coordonare de turnee de pescuit.
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, construcții
civile, proiectare de construcții, elaborare
de planuri (construcții), planuri (realizarea
de -) (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
construcții (efectuarea de planuri pentru -),
controlul calității materialelor de construcții,
proiectare de sisteme de construcții, dezvoltare
de proiecte de construcții, planificare pentru
construcții de proprietăți, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, analiza
comportamentului structural al materialelor de
construcții, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor
pentru construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
realizare de studii de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite delocaluri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, 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), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
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pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de mâncare la pachet,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
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 călători, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de hotel pentru terți, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurare de
facilități pentru târguri (cazare), furnizare de
spații și materiale pentru târguri și expoziții,
inchirieri de spații de cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05455

(111)181087

20/07/2021
OCTIMA VINIS SRL, SAT
MOCESTI NR.215, JUDEȚUL
PRAHOVA , IORDACHEANU,
107311, PRAHOVA, ROMANIA

SONORUM
(511)
33. Vin

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

(111)180630
20/07/2021
SC BEGA TURISM SA, STR.
MARASESTI, NR. 1-3, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300086, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05457

(740)

CABINET ALAN LILIANA, STR.
IONEL TEODOREANU, 1B, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300332, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TIMISOARA
CONVENTION CENTER
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034759 din data 06.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” TIMISOARA CONVENTION CENTER”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25;
29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, galben , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, planificarea de
recepții (divertisment), administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
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și congrese, organizare și coordonare de
convenții, organizare și coordonare de prelegeri,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
simpozioane, simpozioane pe teme de educație,
organizare de conferințe și simpozioane în
diverse domenii.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri baruri, servicii oferite de bufete
cu autoservire, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de bufet,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
conferințe, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de săli
de reuniune, servicii de cazare pentru reuniuni,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară.

(210)
(151)
(732)

(540)

Ierburi Uitate
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05459

(111)180869
21/07/2021
MONA PETRE, ȘOSEAUA
VIRTUȚII 11, BL.R5A, SC.2, ET.2,
AP.36, BUCUREȘTI, 060782,
ROMANIA
M 2021 05461

M 2021 05465

(111)181080

21/07/2021
FEDERATIA ROMANA DE
TRIATLON, STR. TATULESTI NR.
9, BL. 85, SC. D, AP. 57, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(111)181059

21/07/2021
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

MAGGI SUPER SOUP

TRIATLON ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mâncăruri gătite bazate pe legume, cartofi,
fructe, carne, păsări de curte, pește și produse
alimentare provenite din mare, supe, supe
concentrate, preparate pentru supă, bulion, de
asemenea în formă de cuburi, tablete sau pudră,
preparate pentru fabricarea bulionului.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.13
(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05476
(111)180860
21/07/2021
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, ȘOS.
FUNDENI, NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180862
21/07/2021
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, ȘOS.
FUNDENI, NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 05477

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

UNISOCIAL Locaşul Duhului
Sfânt ajutând persoanele
radio POZITIV MEREU
ÎNSUFLEȚEȘTE
(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.14;
24.13.25
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de radiodifuziune prin internet,
transmisie de programe radio, difuzare de
programe radio, servicii de informare prin radio,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
difuzare de programe prin radio, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele
de cablu sau fără fir, difuzare radiofonică de
informații și alte programe, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet.
───────

Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.13;
03.07.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții de
fonduri în scopuri caritabile, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
în scopuri caritabile, organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05490

21/07/2021
ZAMO SHOP SRL, STR.
CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI , 060905, ROMANIA

zamo
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Paste pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, parfumuri, parfumuri lichide.
10. Irigatoare orale utilizate în stomatologie,
irigatoare nazale, dispozitive pentru mobilitate,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare.
21. Periuțe de dinți, articole pentru curăţarea
dentară respectiv: periuţe de dinţi electrice,
scobitori, aţă dentară, ustensile cosmetice
pentru igienă şi pentru îngrijire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05495

(111)180773

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)

GHINDI-THOR
(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
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,
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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
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
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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,
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).

(111)181032
22/07/2021
CERTION S.R.L., ALEEA
ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05502

(740)

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

(540)

───────

JAKOB SONNE POIANA
BRAȘOV RESORT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1032733 din data 16.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: “POIANA BRAȘOV“ și “RESORT“.

(531)

Clasificare Viena: 29.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 01.01.05; 03.06.06
(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.
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36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere

și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
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)

(540)

(111)181017
22/07/2021
DANIELA-BIANCA
MATESAN, STR CAREIULUI
NR. 77-79,GALERIA
AUCHAN,MAGAZIN UNIVERSUL
COVOARELOR, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA
M 2021 05503

UNIVERSUL COVOARELOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii oferite de un magazin privind
vanzarea de covoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05507

(111)180927

22/07/2021
WHITE DEALS SRL, SOS.
PANTELIMON NR. 256, BL. 53,
SCARA A, AP. 49, SECTOR 2,
BUCURESTI , 021648, ROMANIA

DANUBEWD TOOLS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor, aparate și instrumente
de semnalizare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05511
(111)181245
22/07/2021
WEBEFEKTIV SRL, ALEEA
BARAJUL DUNARII NR. 3, BL.
M35, SC. 2, ET. 2, AP. 53, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15,
SC. A, APT.19, SECTOR 1, 010497,
ROMANIA

(540)

(111)180887
23/07/2021
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMSI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05520

(740)

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

(540)

WINTER I PIKE ION
webefektiv creative agency
(531)
(511)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producție
publicitară,
publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii pentru stabilirea relatiilor
cu publicul, servicii de relaţii media, creare,
dezvoltare şi implementare de campanii
promoţionale şi evenimente speciale în scopuri
de promovare, servicii de publicitate, marketing
şi promoţionale, producţie şi distribuţie de
reclame, servicii de afaceri şi de gestionare
a afacerilor, serviciu de publicitate, compunere
de anunţuri publicitare şi comerciale, cercetare
de piata si analiza de piata, servicii de
cercetare şi informaţii în domeniul afacerilor,
publicităţii şi marketingului, analiză şi compilare
statistică, administraţie comercială, cercetare
şi consultanţă în domeniul mass-media,
planificare, cumpărare şi negociere de spaţiu
publicitar, furnizare de informaţii referitoare la
cele menţionate anterior.
───────

Clasificare Viena: 24.17.03; 27.05.01;
27.05.17
(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
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05544
(111)180949
23/07/2021
DANIEL-ALEXANDRU ION,
STR. NICOLAE IORGA NR.
28, BL. MD6C, SC. A, ET. 2,
AP. 4, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180631
26/07/2021
TURISM COVASNA SA, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA
M 2021 05560

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

(540)

C COVASNA
COMPLEX BALNEAR
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034002 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” COVASNA”, „COMPLEX BALNEAR”.

solas apartments
(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.03.02; 01.15.24
(591) Culori revendicate:alb, galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, servicii de cazare
pentru vacanțe, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

Clasificare Viena: 25.01.05; 01.01.04;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 5135
C), auriu (Pantone 7407
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică.
44. Servicii de tratament balnear, servicii oferite
de un complex balnear.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05561
(111)180637
26/07/2021
TURISM COVASNA SA, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

C TURISM COVASNA

C CENTRUL BALNEAR
COVASNA PREVENŢIE TRATAMENT - RECUPERARE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034001 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”TURISM” și ” COVASNA”.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034000 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”CENTRU BALNEAR” și „COVASNA”.

(531)

Clasificare Viena: 25.01.05; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7407
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea serviciilor de agrement.
43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică.
44. Servicii de tratament balnear și îngrijire
corporală, servicii de spa și îngrijire corporală,
servicii oferite de un complex balnear tip spa și
îngrijire corporală.
───────

(111)180638
26/07/2021
TURISM COVASNA SA, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA
M 2021 05563

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), albastru (Pantone 7716C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale de tratament balnear
şi îngrijire corporală, servicii spa şi îngrijire
corporală oferite de un complex balner.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05564
(111)180639
26/07/2021
TURISM COVASNA SA, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

cardio center excelenta
in cardiologie

C CERBUL
COMPLEX BALNEAR
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033999 din data
26.11.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”COMPLEX BALNEAR”.

(531)

(111)180857
26/07/2021
SC RECUPERARE
CARDIOVASCULARA SRL, ALEEA
ROZELOR, NR.28A, BL. A5, ET.2,
AP.9, JUDETUL IASI, IASI, 700204,
IAȘI, ROMANIA

M 2021 05571

(531)

Clasificare Viena: 01.01.04; 26.11.12;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), mov (Pantone 7447C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare, servicii de alimentaţie
publică.
44. Servicii de tratament balnear, servicii oferite
de complex balnear.

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 193c),
negru (Pantone black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05572
(111)180640
26/07/2021
DON RADOS WORLD SRL, ALEEA
PARVA NR 5 , BL D23B , SC C, ET
4, AP 40, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(111)180692
26/07/2021
PROBIO ECO EXPERT SRL,
STR. SOLD EROU VASILE
CONSTANTINOIU NR.2, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05574

(740)

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

(540)

MB by Motobiker
În conformitate cu prevederile art. 22
din Legea nr. 84/1998, republicată,
conform adresei înregistrată cu nr. OSIM
1033633/04.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ”by Motobiker”.

REŢEAUA MEDICALĂ
PRO BIO DEVOTATĂ
SĂNĂTĂŢII TALE

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Căști moto ( căști de protecție pentru
sporturi tip motociclism), genunchiere pentru
protecție, protecții moto tip îmbrăcăminte care
protejează împotriva accidentelor grave, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, ochelari de
protecție pentru sporturi, mănuși cu protecții
pentru motociclete, ochelari de protecție pentru
motociclism, genunchiere.
18. Genți pentru portbagaje de motocilcete,
genți de picior/borsete de picior pentru vehicule
pe două roți.
25. Tricouri, îmbrăcăminte, mănuși textile și
mănuși din piele, eșarfe circulare pentru gât,
eșarfe pentru cap.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05576

(111)180641

26/07/2021
AUTO AS INTERNATIONAL SRL,
STR. FOISORULUI NR. 114 A,
ET. 1, BIROUL 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

PIESE AUTO AS

(111)181003
19/08/2021
SIMPLARIS SRL, STRADA
PRINCIPALA NR.129, JUDETUL
GIURGIU, DARASTI-VLASCA,
GIURGIU, ROMANIA

M 2021 05577

simplera

În conformitate cu prevederile art. 22
din Legea nr. 84/1998, republicată,
conform adresei înregistrată cu nr. OSIM
1033779/25.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ”PISE AUTO”.

(531)

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor,
ambalarea,
îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor.

(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.25
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FF6600), negru (HEX #231F20)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
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
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
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
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, organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare.
12. Vehicule și mijloace de transport.
20. Mobilă și mobilier.
───────

(111)180807

(210)
(151)
(732)

M 2021 05578

(740)

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

26/07/2021
MIHAELA GRELUŞ, STR.
MARASESTI, NR. 280, BL. 163B,
ET. 5, AP. 16, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PRO TRIBAL OUTLET
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea
în
avantajul
terţilor
a
următoarelor:
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, încălțăminte (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 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, încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online 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,
încălțăminte, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare 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,
încălțăminte, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu 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, încălțăminte, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu
functie de cautare, cu privire 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
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pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
încălțăminte, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la 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,
încălțăminte.

(210)
(151)
(732)

(540)

NEW KING
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de lustruit.
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.

───────

(111)180866

(210)
(151)
(732)

M 2021 05587

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(111)180864
27/07/2021
ROMTOX SALES GROUP SRL,
SOS. MIHAI BRAVU 219, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 05591

27/07/2021
PEPSICO, INC., 700 ANDERSON
HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, NY 10577, NEW
YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

CHEETOS CRUNCHOS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gustări pe bază de porumb.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05592

(111)180642

27/07/2021
S.C. VP AUTHENTIC PRODUCTS
DEVELOPMENT S.R.L., STRADA
PIETRARILOR NR. 8, CAMERA
1, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

VARIOUS VP COSMETICS
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033719/24.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”VARIOUS” și ”COSMETICS”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice profesionale, cosmetice
profesionale pentru ochi, buze, ten, obraji,
produse cosmetice sub forma de pudra,
produse cosmetice lichide, farduri cosmetice
profesionale, pudra de obraji, fond de ten,
illuminator, creion dermatograf pentru ochi, tus
pentru ochi, rimei pentru gene, rimei pentru
sprâncene, creion dermatograf si pudra de
sprâncene, ruj de buze, creion de buze, luciu de
buze, henna pentru scopuri cosmetice, eye-liner
(cosmetice), creioane pentru conturarea buzelor,
farduri pentru conturarea fetei, creion corector

pentru fata, farduri cosmetice pentru pleoape,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor.
21. Aplicatoare cosmetice, ustensile cosmetice,
buretei pentru machiaj, perii pentru machiaj,
recipiente pentru cosmetice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
referitoare la produse cosmetice profesionale,
servicii de vânzare online a produselor
cosmetice profesionale, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, afişaj, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate furnizate pe
internet, Servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produsele cosmetice
profesionale, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
produsele cosmetice profesionale (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse cosmetice profesionale prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Activitate educaţională în şcoli de cosmetică
şi/sau machiaj, organizare de seminarii,
workshop-uri, training-uri, stagii de formare
profesională în domeniul de cosmetică şi/sau
machiaj, organizare de concursuri în domeniu,
servicii prestate de o scoală de cosmetica.
44. Servicii oferite de machiori, de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni, servicii de
machiaj, servicii de machiaj profesional, servicii
de machiaj cosmetic, servicii de consultanţă
în domeniul machiajului, servicii de consultanţă
privind machiajul, oferite online sau faţă în
faţă, servicii de consultanţă privind machiajul şi
servicii de aplicare a acestuia, servicii de stilizare
sprâncene, servicii profesionale de stilizare
sprâncene.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05595

(111)180964

27/07/2021
SUICO EOOD, STR. 16,
MALASHEVSKA, SOFIA, BG-1225,
BULGARIA

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

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.
───────

(540)

BALANCE

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05597

(111)181242

27/07/2021
TEODORA-CRISTINA NEAMŢU,
STR. IZVORULUI NR.108,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(111)180953
27/07/2021
EISBERG GELATO SRL, PIATA
ARMELOR, NR.11, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550194, SIBIU,
ROMANIA
M 2021 05598

freeze. grab. lick.
(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(540)

(111)180970
27/07/2021
CLAUDIU-SIMION MARTA,
STR. REGELE FERDINAND NR
4, JUDETUL MURES, TARGUMURES, MUREȘ, ROMANIA
M 2021 05599

AGORA S

ZIRCOMED DENTAL
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.01.04; 26.11.07; 26.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, servicii de restaurant și
bar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05611

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180978
28/07/2021
SC CERTINVEST SRL, NR. 41,
COMUNA DRAGANESTI, JUD.
BIHOR, PANTASESTI, BIHOR,
ROMANIA
M 2021 05618

(111)181063

28/07/2021
GEORGIANA NICOLETA
GINGARAS, STR. DEALUL
GLAMBOCULUI NR. 17,
JUDETUL ARGES, BASCOV, SAT
GLAMBOCU, ARGEȘ, ROMANIA

Piazzetta QUEEN MARY

HEAN
(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.

(531)

Clasificare Viena: 17.02.25; 24.09.05;
27.05.01; 02.03.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05621

(111)180781

23/08/2021
BLOOM COMMUNICATION SRL,
STR. CANTA NR. 15, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

UNITY GROUP
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.04.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
verde, albastru închis, albastru deschis,
mov, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, anunțuri clasificate,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, căutare de sponsorizare, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în materie de management pentru

promovarea afacerilor, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, creare de texte
publicitare, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, concepere de material publicitar,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, furnizare de informații de
marketing, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului, editare
și actualizare de texte publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizarea de informații de
marketing, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing de
referință, marketing de produse, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, marketing comercial (în afară
de comercializare), întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
optimizarea traficului pe site, optimizarea
motoarelor de căutare, marketing promoțional,
marketing direct, marketing digital, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
planificare de strategii de marketing, producție
de materiale publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate de tip pay-perclick (PPC), publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de cumpărare de
media, servicii de creare de mărci, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de identitate
corporativă, servicii de marketing direct, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de merchandising,
servicii de publicitate digitală, servicii de
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publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de relații cu publicul, testare de
marcă, studii de marketing, consultanță privind
relațiile cu publicul, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor publice,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
consultanță privind relațiile publice, servicii de
relaţii media, studii de relații cu publicul, 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, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), administrare de afaceri,
servicii privind planificarea afacerilor, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de intermediere
comercială, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de reprezentanță comercială,
servicii de strategie în afaceri, servicii online de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, planificarea
succesiunii de afaceri, planificare strategică
de afaceri, planificare corporativă, organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu clienții,
managementul activităților comerciale, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, asistență privind planificarea
comercială, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de strategie de
marcă, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, planificare
strategică în afaceri, analiză strategică a
activității economice, negociere de contracte
de publicitate, pentru terți, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,

pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de comert
cu amanuntul si cu ridica in legatura cu
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, software, aplicatii software,
publicatii electronice descarcabile, servicii de
comert cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, produse de imprimerie, afișe, ghiduri,
ziare, reproduceri grafice, reviste, carti, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, publicații imprimate, materiale tiparite,
sondaje de opinie, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
servicii de prezentare a produselor către public,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, servicii IT, concepție
grafică de materiale promoționale, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în decorațiuni interioare,
cercetare și dezvoltare de produs, cercetare
în domeniul designului, artă grafică și design,
amenajarea interioară magazinelor, amenajări
interioare comerciale, consultanță în materie
de design web, consultanță în materie de
design, consultanță privind designul ambalajelor,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
creare și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare de pagini
web, creare de design de produse de consum,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
studii de fezabilitate în materie de proiectare,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
proiectare și creare de pagini web, servicii de
proiectare grafică, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de grafică
digitală, servicii de ilustrare (design), servicii
de design de produs, servicii de creare de
pagini web de internet, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
redactare de site-uri electronice, proiectare și
dezvoltare de produse noi, proiectare și testare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
metode de testare și analiză, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
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de pagini web în scopuri publicitare, planificare
în domeniul designului, design vizual, design și
dezvoltare de produs, dezvoltare de produse,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
principale, design grafic și industrial, creare
și design de site-uri web pentru terți, desen
industrial asistat de calculator, servicii de design
de brand, conceperea numelor de marcă.
45. Servicii juridice, cercetări juridice, compilare
de informații juridice, administrarea juridică
a licențelor, administrare de drepturi de
autor și drepturi de proprietate intelectuală,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
auditare a conformității de reglementare,
auditare a conformității juridice, autentificare
de documente juridice, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță
în materie de litigii, consultanță în probleme
de drepturi de proprietate industrială, consiliere
și reprezentare juridică, consiliere în domeniul
proprietății intelectuale, consiliere juridică,
consultanță juridică referitoare la publicitate
televizată, divertisment televizat și sport,
consultanță referitoare la protecția mărcilor,
consultanță referitoare la protecția brevetelor,
consultanță referitoare la managementul
proprietății intelectuale, consultanță referitoare
la licențierea mărcilor, consultanță referitoare
la licențierea brevetelor, consultanță privind
protecția desenelor sau modelelor industriale,
consultanță privind înregistrarea de nume de
domenii, consultanță privind protecția drepturilor
de autor, consultanță privind protecția indicațiilor
geografice, furnizarea de informații juridice,
furnizare de opinii juridice de specialitate,
gestionarea de drepturi de proprietate industrială
și de autor pentru alte persoane, exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice),
consultanță referitoare la acordarea de licențe
pentru proprietate intelectuală, intermediere
în proceduri juridice, gestiunea proprietății
intelectuale, punere în aplicare a drepturilor
asupra
mărcii,
mediere,
managementul
mărcilor, managementul brevetărilor, protejarea
drepturilor de autor, servicii de arbitraj,
intermediere și conciliere privind conflicte,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de agenții de mărci,
punere în aplicare a drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de informare cu privire la
drepturile consumatorului, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de monitorizare
a mărcilor, servicii în domeniul proprietății
intelectuale, servicii furnizate de avocați pledanți,

servicii de supraveghere în materie de
proprietate intelectuală, servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de reprezentare juridică,
servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii juridice legate de achiziția de drepturi
de proprietate intelectuală, servicii în materie de
litigii, transmitere de proprietăți, servicii juridice
privind înregistrarea mărcilor.
───────

(111)180782

(210)
(151)
(732)

M 2021 05628

(740)

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

23/08/2021
BLOOM COMMUNICATION SRL,
STR. CANTA NR. 15, JUDEȚUL
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BUSINESS AGE Resource
center for business
(531)

Clasificare Viena: 02.01.05; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
albastru închis, albastru deschis,
galben, portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
afișe publicitare, agende, almanahuri, anuare
(publicații tipărite), arte vizuale tipărite, albume
foto și albume pentru colecționari, ziare,
ustensile de scris și ștampilat, ustensile de
corectare și ștergere, reviste generaliste, reviste
juridice, reviste (publicații periodice), publicații
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periodice, publicații promoționale, publicații de
reclame, ghiduri, reproduceri grafice, materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), buletine informative, cărți, materiale
educative tipărite, bannere de afișaj realizate din
hârtie, echipament pentru educație/învățământ,
echipament pentru imprimare și legare, buletine
de știri (materiale tipărite).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, anunțuri clasificate,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, căutare de sponsorizare, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, creare de texte
publicitare, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, concepere de material publicitar,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de informații de
marketing, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului, editare
și actualizare de texte publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizarea de informații de
marketing, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing de
referință, marketing de produse, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, marketing comercial (în afară
de comercializare), întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
optimizarea traficului pe site, optimizarea
motoarelor de căutare, marketing promoțional,
marketing direct, marketing digital, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătirea

și distribuirea reclamelor, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
planificare de strategii de marketing, producție
de materiale publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate de tip pay-perclick (ppc), publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de cumpărare de
media, servicii de creare de mărci, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de identitate
corporativă, servicii de marketing direct, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de merchandising,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de relații cu publicul, testare de
marcă, studii de marketing, consultanță privind
relațiile cu publicul, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor publice,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
consultanță privind relațiile publice, servicii de
relaţii media, studii de relații cu publicul, 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, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), administrare de afaceri,
servicii privind planificarea afacerilor, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de intermediere
comercială, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de reprezentanță comercială,
servicii de strategie în afaceri, servicii online de colaborări de afaceri în rețea, servicii
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de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, planificarea
succesiunii de afaceri, planificare strategică
de afaceri, planificare corporativă, organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu clienții,
managementul activităților comerciale, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, asistență privind planificarea
comercială, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de strategie de
marcă, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, planificare
strategică în afaceri, analiză strategică a
activității economice, negociere de contracte de
publicitate, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de comert cu amanuntul
si cu ridica in legatura cu aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, software, aplicatii software, publicatii
electronice descarcabile, servicii de comert
cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, produse de imprimerie, afișe, ghiduri,
ziare, reproduceri grafice, reviste, carti, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, publicații imprimate, materiale
tiparite., abonament la un pachet media de
informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, analiză de preț, publicitate
în reviste, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste.
41. Publicare de reviste, publicare de reviste
și cărți, publicare de reviste electronice,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de reviste pe internet, 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, publicare online de cărți și reviste electronice, editare
de publicații, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, furnizare de publicații dintro rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, 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,
traducere lingvistică, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, editare de cărți și recenzii,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
difuzare de reportaje de către agenții de
știri, creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, consultanță editorială, editare de
texte scrise, publicare de broșuri, publicare de
afișe, publicare de cărți, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare multimedia, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii jurnalistice, servicii de
editare, scriere de scenarii, ateliere recreative,
servicii de videotecă, servicii educative și
de instruire, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
de webinare, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
îndrumare, informare în legătură cu activități
culturale, educație și instruire, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, emisiuni de radio (programare),
montaj
de
programe
de
televiziune,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
producție de înregistrări video, organizare de
seminarii, organizare de cursuri, furnizare de
informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizarea unei reviste online care
conține informații în domeniul jocurilor de
calculator.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05629

(111)181396

28/07/2021
ANDREI-SILVIU LĂLUCIU, STR.
NICOLAE BOBOC NR.18, AP.10,
JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR.PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FAST CASH
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036223 din data
16.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: "FAST" si "CASH"

(531)

Clasificare Viena: 03.04.18; 26.01.04;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii bancare, 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, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii

de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor., depozite de
economii, servicii de economii financiare,
servicii financiare privind economiile, asociații
de economii și împrumut, servicii privind
programe de economii, administrare de conturi
de economii, servicii privind conturi de economii,
servicii de economii și împrumut, programe
de economii pentru tratamente medicale,
programe de economii privind îngrijirea sănătății,
programe de economii privind asigurările de
sănătate, servicii de conturi de economii pentru
întreprinderi, servicii de conturi bancare și
conturi de economii, punere la dispoziție de
planuri de economii și investiții, brocheraj
cu contracte de economii pentru societățile
financiare de tip building society, brokeraj de
credite, gestionare de credite, administrare de
credite, intermediere de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, finanțarea
creditelor imobiliare, finanțare de credite
comunitare, finanțare pentru credite comerciale,
acordare de credite imobiliare, acordare de
credite ipotecare, acordare de credite industriale,
acordare de credite comerciale, acordare de
credite temporare, intermediere de credite
personale, finanțare de credite în rate, acordare
de credite pentru casă, acordare de credite de
consum, credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
finanțarea creditelor pentru locuințe, transfer de
bani, administrare fiduciară de bani, servicii de
transfer de bani, servicii pentru investiții de
bani, servicii de împrumuturi de bani, servicii
de depozitare de bani, servicii bancare privind
depozitele de bani, servicii financiare bancare
pentru retragerea banilor, servicii financiare
bancare pentru depunerea banilor, servicii de
consolidare a sumelor de bani, servicii de
transfer de bani la nivel național, servicii de
transfer de bani cu ajutorul cardurilor electronice,
plătirea și primirea de bani în calitate de agenți,
furnizare de opțiuni de depuneri de bani prin
bancomate, colectarea de sumele de bani ale
vânzărilor pe credit, servicii de transfer de bani
(plăți) prin sistem telegrafic.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05632
(111)180776
28/07/2021
LILA ROSSA ENGROS SRL, BDUL VOLUNTARI NR.81A, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180731
28/07/2021
SAVENCIA SA, 42 RUE
RIEUSSEC, VIROFLAY, 78220,
FRANȚA
M 2021 05633

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

GREENWON
(531)
(511)

LIBERTY LANE

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, 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.
10. Echipament pentru exerciții fizice de uz
medical, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete.

(531)

───────

(540)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Brânză, cremă de brânză.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05636

(111)180934

28/07/2021
ASOCIATIA CONFEST
EGYESÜLET, STR. CĂPITAN
GRIGORE IGNAT NR. 1, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400401,
CLUJ, ROMANIA

palotakoncert
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de locuri pentru spectacole și
rezervare de bilete de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, prezentare de concerte, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, prezentare de concerte muzicale,
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divertisment de tipul concertelor, rezervare
de bilete la concerte, concerte de muzică
în direct, realizare, coordonare și organizare
de concerte, divertisment muzical, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, divertisment
teatral, divertisment pe internet, divertisment
on-line, divertisment în direct, organizare de
divertisment muzical, divertisment de tipul
turneelor, organizare de festivaluri pentru
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de divertisment pentru
nunți, divertisment de tipul producțiilor teatrale,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
producție de materiale de divertisment audio,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment difuzat prin tv fără fir,
realizare de spectacole de divertisment în
direct, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, turnee sub formă de
servicii de divertisment, pregătire de programe
de divertisment pentru difuzare, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
producție de spectacole de divertisment cu
cântăreți, servicii de divertisment, 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,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
servicii de festivaluri muzicale, servicii de
compoziții muzicale, producție de videouri
muzicale, producția de muzică, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizare de materiale video online, nedescărcabile, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, reprezentații de muzică live, producția
de spectacole în direct.

(111)180868
29/07/2021
PASTERIA VICENTINA SRL,
SAT VALENI NR 8, CAMERA 1,
JUDETUL ARGES, COMUNA
SALATRUCU, 500113, ARGEȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05644

(740)

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

(540)

Pasteria dei signori
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
08.07.03; 26.01.03; 03.01.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru
(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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05646

(111)181208

29/07/2021
S.C. WIND SOFT GRUP S.R.L.,
BULEVARDUL THEODOR
PALLADY, NR. 47, CLADIREA HBC,
INTRAREA A, CAMERA 21, ET. 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032266,
ROMANIA

8TEAM ERP
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1034703
din data 06.12.2021 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ” ERP”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04; 27.07.01
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculatoare, programe
de operare pentru calculatoare, programe
informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
programe de calculator pentru căutare în
conținutul calculatoarelor și a rețelelor de
calculatoare prin telecomandă.
42. Elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, actualizare de programe de
calculatoare pentru terți, proiectare de software,
proiectare personalizată de software, proiectare
de software pentru terți, proiectare de sisteme
software grafice, proiectare de software pentru
drivere, proiectare de software de realitate
virtuală, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, proiectare și dezvoltare
de software antivirus, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, proiectare
de software pentru jocuri video, proiectare
de software pentru procesarea semnalului

digital, proiectare și dezvoltare de software de
calculator, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii it, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), servicii it pentru protecția
datelor, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii it în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii
de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), testare, autentificare și
controlul calității, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, 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,
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, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, punerea la
dispoziție de instalații pentru centre de date,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, rezervarea problemelor de
hardware și software pentru computere, servicii
consultative și informații despre periferice de
calculator, 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, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în materie de design
de pagini web, consultanță în materie de
design web, consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online
și pe internet, creare de site-uri pe internet,
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, proiectare și întreținere de
pagini web, design de pagini principale și
pagini web, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, dezvoltarea produselor
pentru terți, consultanță de către experți

1038

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

privind tehnologia, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
consultanță tehnologică, dezvoltare de noi
tehnologii pentru terți.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

M 2021 05647

(111)181073
29/07/2021
ELEFANT ONLINE SA, STR.
DIMITRIE POMPEIU NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2, BUCURESTI, 70000,
ROMANIA
M 2021 05651

(111)180834

03/08/2021
VAG AUTO GROUP SRL, STR
ENACHE SANDU NR. 72C,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023064,
ROMANIA

elefant marketplace
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
18.01.09; 29.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Adaptoare stereo pentru automobile,
echipamente audio pentru automobile.
11. Becuri cu led pentru automobile, corpuri de
iluminat pentru automobile.
12. Parasolare pentru automobile, torpedouri
pentru automobile, dispozitive adaptate de
fixare a pieselor de automobile de caroseria
automobilelor.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.

───────

───────

(540)

Vag Auto Group Shop-Online
(531)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05652
(111)181168
29/07/2021
S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.
VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180737
29/07/2021
NICOLAE ZATIC, ANENII NOI,
COMUNA HÎRBOVĂŢ, MD-6524,
REPUBLICA MOLDOVA
M 2021 05655

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M.LEONTINA BANCIU NR. 6,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Clafen
ALLONX

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.07.23
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286 C), portocaliu (Pantone 1505
C), albastru (Pantone 299 C), rosu
(Pantone 186 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare, unguente de uz farmaceutic,
medicamente de uz veterinar, supozitoare.
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 14.03.01;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate
şi
marketing,
asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor,
consultanță
profesională
în
afaceri, asistență privind managementul
activităţilor comerciale, servicii de intermediere
comercială,
servicii
de
comerț
cu
amănuntul a materialelor pentru plombarea
dinţilor, aparatelor şi instrumentelor dentare,
echipamentelor stomatologice, implanturilor
dentare,
promovarea
vânzărilor
pentru
terți, servicii de vânzare cu ridicata a
materialelor pentru plombarea dinţilor, aparatelor
şi instrumentelor dentare, echipamentelor
stomatologice, implanturilor dentare.
44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05656
(111)180847
29/07/2021
ACM BRANDS DISTRIBUTION
SRL, SPATARULUI 27, AP 1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020335,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181397
29/07/2021
MARIAN LUCIAN CRISTACHE,
BLD. 1 MAI NR. 31, BL. C11, SC.
B, ET. 1, AP. 51, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2021 05659

marhaba ARABIC ESSENCE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036318 din data
09.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ” ARABIC ESSENCE”.

MOLECULE Gin
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Gin și alte băuturi alcoolice, cu excepția berii.
───────

(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05674

(111)180907

30/07/2021
INFINITY TELECOM SRL, BD.
BASARABIA NR. 28A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

INFINITY NETWORK
(511)

1041
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38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, servicii de teleconferinţă.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181398
30/07/2021
CLUBUL SPORTIV DE LA
ALPINISM LA TURISM VICOV
BUKOVINA, SOSEAUA
NATIONALA NR 54, JUDETUL
SUCEAVA, VICOVU DE JOS,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2021 05682

BWT BUCOVINA WILD TOUR
(GREEN POINT) A WILD
TREKKING TOUR IN EUROPE)
www.bucovinawildtour.com
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1035528 din data
13.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”BUCOVINA WILD
TOUR”, "GREEN POINT", "A WILD TREKKING
TOUR IN EUROPE" și "www.bucovinawildtour.com".

(540)

(111)180890
30/07/2021
SC GEOPOL INTERNATIONAL
SRL, STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU NR.11
BIS, SECTOR 1, BUCURESTI,
010772, ROMANIA
M 2021 05684

REALITATEA MEDIA
(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.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.01
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 7427
C), verde (Pantone 802 C), negru
(Pantone black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educatie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05690
(111)181399
30/07/2021
BRING TRADE SRL, STR. GURA
IALOMITEI NR. 12, BL. H33,
SC. A, ET. 3, AP. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

QUANTUM Garden

ELTABACCO -in your styleÎn conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036052 din data
15.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”ELTABACCO”.

(531)
(511)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări electronice și vaporizatoare orale
pentru fumători, chibrituri, brichete pentru
țigarete, brichete pentru fumători, brichete pentru
trabucuri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru țigări, filtre pentru țigări, tabachere,
mușștiucuri pentru țigări, hârtie pentru țigări,
mașini de buzunar pentru rularea țigărilor, cutii
pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun.
───────

(111)180850
30/07/2021
GARDEN CENTER GRUP, STR.
ATOMIŞTILRO NR. 127-135, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, 077125,
ILFOV, ROMANIA

M 2021 05699

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.01.16; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), verde (HEX #7AC143)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, construcții civile,
construcția de clădiri, construcție de proprietăți,
construcție
de
proprietăți
rezidențiale,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de magazine, construcție de bucătării, lucrări
de construcție, construcție de birouri, construcție
de case, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de clădiri și de alte structuri, lucrări
de construcție de structuri din oțel, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05708
(111)181008
02/08/2021
DANIEL MATES, STRADA
TRANSILVANIA NR. 14, ETAJ 4,
AP. 12, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(111)181081
02/08/2021
SC VELROM SRL, STRADA
LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05713

(740)

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

(540)

White Cab
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

Chef Papa
(531)

Clasificare Viena: 02.09.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate facute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05717

(111)180833

03/08/2021
EASYMOM SRL, STR. SIRIUS, NR.
13, CAMERA 1, AP. 3, JUDETUL
TIMIS, SAT DUMBRĂVIȚA,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

EASYMOM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.07.09;
01.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, biberoane, cleme pentru suzete,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, dispozitive pentru masaj
gingival pentru bebeluși, dispozive de închidere
pentru biberoane, inele pentru erupția dentară,
jucării care zornăie cu inele pentru dentiție
încorporate, pahare cu cioc pentru alimentare
(de uz medical), linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, sticle pentru stocarea laptelui matern,
suzete de uz pediatric, suzete pentru nounăscuți, tetine de biberon, tetine pentru hrănirea
sugarilor, tetine de unică folosință, tuburi pentru
alimentare intravenoasă, termometre de uz
medical, termometre electronice de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, aspiratoare nazale, irigatoare nazale.
21. Cădițe pentru bebeluși, periuțe de dinți,
periuțe de dinți manuale, peri pentru periuțe de

dinți, periuțe de dinți care se pun pe degete
pentru bebeluși, pahare biodegradabile, pahare
degradabile, ustensile de bucătărie din silicon,
boluri pentru servit, boluri din silicon (vase),
boluri din silicon (recipiente de uz casnic), boluri
din bambus, boluri, boluri din plastic (vase).
24. Prosoape pentru copii, prosoape de baie
pentru copii.
25. Încălțăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru copii, haine pentru copii, salopetă
de copii, pantaloni pentru copii, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, bluzițe pentru
bebeluși, bluze, bermude, cămăși, ciorapi,
colanți, costume de baie pentru copii, costume,
costume de bebeluși, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, fulare
(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de stradă
pentru copii, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
jachete, maiouri, mănuși de iarnă, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, paltoane,
pantaloni largi, pantaloni scurți, pantaloni sport,
pardesiuri, pulovere, rochii pentru sugari și copii
mici, sarafane, șorturi, șosete, șosete pentru
sugari și copii mici, trening (pantaloni de),
tricouri, banderole pentru cap, pălării, șepci
(articole de îmbrăcăminte), bavete din pânză,
bavete din material plastic pentru sugari, bavete,
cu excepția celor din hârtie, bavete pentru
copii (nu din hârtie), ghetuțe pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, combinezoane
pentru bebeluși (îmbrăcăminte), chiloței pentru
bebeluși, sandale pentru bebeluși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: foarfeci (forfecuțe)
de unghii, clești de unghii pentru copii,
suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, biberoane, cleme pentru suzete,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, dispozitive pentru masaj
gingival pentru bebeluși, dispozive de închidere
pentru biberoane, inele pentru erupția dentară,
jucării care zornăie cu inele pentru dentiție
încorporate, pahare cu cioc pentru alimentare
(de uz medical), linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, sticle pentru stocarea laptelui matern,
suzete de uz pediatric, suzete pentru nounăscuți, tetine de biberon, tetine pentru hrănirea
sugarilor, tetine de unică folosință, tuburi pentru
alimentare intravenoasă, termometre de uz
medical, termometre electronice de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii

1045

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

corporale, aspiratoare nazale, irigatoare nazale,
umbrele, umbrele, umbrele de soare, umbrele
de soare, umbrele pentru copii, cădițe pentru
bebeluși, periuțe de dinți, periuțe de dinți
manuale, peri pentru periuțe de dinți, periuțe
de dinți care se pun pe degete pentru
bebeluși, prosoape pentru copii, prosoape de
baie pentru copii, încălțăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru copii,
salopetă de copii, pantaloni pentru copii,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, bluzițe pentru
bebeluși, bluze, bermude, cămăși, ciorapi,
colanți, costume de baie pentru copii, costume,
costume de bebeluși, costume pentru copii
folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul, fulare
(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de stradă
pentru copii, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
jachete, maiouri, mănuși de iarnă, mănuși,
inclusiv cele din piele sau blană, paltoane,
pantaloni largi, pantaloni scurți, pantaloni sport,
pardesiuri, pulovere, rochii pentru sugari și copii
mici, sarafane, șorturi, șosete, șosete pentru
sugari și copii mici, trening (pantaloni de),
tricouri, banderole pentru cap, pălării, șepci
(articole de îmbrăcăminte), bavete din pânză,
bavete din material plastic pentru sugari, bavete,
cu excepția celor din hârtie, bavete pentru
copii (nu din hârtie), ghetuțe pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, combinezoane
pentru bebeluși, chiloței pentru bebeluși, sandale
pentru bebeluși, pahare biodegradabile, pahare
degradabile, ustensile de bucătărie din silicon,
boluri pentru servit, boluri din silicon (vase),
boluri din silicon (recipiente de uz casnic), boluri
din bambus, boluri, boluri din plastic (vase),
marketing promotional, împărțirea de eșantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclama, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05720

(111)181400

02/08/2021
SC BANGSONIC SRL, STR.
PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUDEŢUL GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, GALAȚI, ROMANIA

Ionna ORGANIC
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036012 din data
15.12.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: " ORGANIC ".

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Aromatice(uleiuri esențiale), arome pentru
prajituri(uleiuri esențiale), creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru ingrijirea pielii,
cosmetice, uleiuri esentiale/eterice, arome
pentru băuturi, arome alimentare, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, extracte de flori,
apa parfumata, sapun, terpene.
5. Preparate pentru tratarea acneei, pilule
antioxidante, supresante ale apetitului, pilule
pentru suprimarea apetitului, ceai anti
astmic, preparate balsamice pentru scopuri
medicinale, saruri de baie pentru scopuri
medicinale, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicinale, digestice pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru acopuri
medicinale, elixire, esteri pentru scopuri
farmaceutice, faina pentru scopuri farmaceutice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicinale,
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preparate medicale pentru slăbit, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi
medicinale,
medicamente
pentru
ameliorarea constipatiei, medicamente de uz
uman, cannabis pentru scopuri medicinale,
marijuana pentru scopuri medicinale, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice, extracte din plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutice.
29. Chipsuri din fructe, uleiuri alimentare,
legume procesate, fructe procesate.
30. Anason, preparate aromatice alimentare,
cafea, condimente, flori sau frunze folosite ca
substituente pentru ceai, faina nerafinata/faina,
îndulcitori naturali, zahar de palmier, orez, ceai,
bauturi pe baza de ceai, faina de tapioca,
tapioca, cafea neprajita.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05722
(111)181023
02/08/2021
FUNDAȚIA HERA PENTRU
FAMILIE, STR. MICA NR. 6,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AFECT Festival imperfect
(531)

Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de afaceri referitoare
la furnizarea de sponsorizări, căutare de
sponsorizare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare a

produselor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, regruparea în
beneficiul tertilor, a unei game diverse de
produse (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 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 comercializare
in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a produselor proprii si ale
tertilor, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei piețe
on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, producerea de
evenimente live, informații în materie de
divertisment, administrare (organizare) si
coordonare de activități culturale, administrare
(organizare) si coordonare de activitati
de divertisment, ateliere organizate în
scopuri culturale, administrare (organizare) de
concursuri, conferințe, expoziții și seminarii,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale si
educative, organizarea de ateliere de educație
psiho-emoțională, organizare de carnavaluri,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de evenimente musicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de spectacole, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
petreceri, organizare de gale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare
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de festivaluri pentru divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, organizare de tururi ghidate,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de baluri, organizare și prezentare
de spectacole, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), punere la dispoziție de săli de
divertisment, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, furnizarea de publicații
electronice on-line și muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizarea de
facilități de recreere și divertisment, reprezentații
în direct susținute de grupuri muzicale, agenții
de rezervare pentru bilete la concerte și bilete la
teatru, servicii de rezervare de bilete și agenții
de bilete pentru concerte și alte evenimente,
servicii de agenție de bilete furnizate online, prin
telefon, telefon mobil și prin intermediul punctelor
de vânzare a biletelor, organizare de conferințe,
organizare de ateliere și seminarii, formare
privind sănătatea și starea de bine, organizarea
și conducerea de simpozioane, workshop-uri,
seminarii, colocvii cu scop cultural, educațional
și de divertisment, organizarea și coordonarea
de forumuri educaționale personale, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, asistență profesională individualizată
(coaching), servicii oferite de ateliere de formare,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de festivaluri de film, proiecții de filme
cinematografice, prezentare de filme, închirierea
de filme cinematografice, producții de film, altele
decât filmele publicitare, divertisment prin filme.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi
animale, servicii de psihologie, examinare,
consiliere, asistenta psihologică, servicii de
terapie, furnizare de informații referitoare la
psihologie, furnizarea de centre de reabilitare
pentru persoanele cu tulburări psihice, oferire de
tratamente psihologice, servicii de psihoterapie,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, terapie asistată
de animale, terapie prin artă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181260
17/08/2021
MICHAL FABINGER,
U KAVALIRKY 463, PRAHA 5,
15000,CEHIA

M 2021 05725

ACALONIA
(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
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)

(740)

M 2021 05728

(111)180821

02/08/2021
VULCAN RESIDENTIAL PARK
SRL, CALEA FLOREASCA
NR. 169A, FLOREASCA 169,
CLADIREA A, SECTIUNEA
A5.1, BIROUL NR. 46, ETAJUL
5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VULCAN RESIDENCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
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afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluări de imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări privind
designul de clădiri, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, consultanță privind
investițiile rezidențiale, consiliere referitoare la
ipoteci pentru proprietăți rezidențiale, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Construcţii de clădiri, construirea de zone
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, curățarea
clădirilor rezidențiale, reparaţii, reparaţii clădiri,
servicii de instalaţii, supervizarea construcţiilor
pe şantier, supervizare (conducere) de
lucrări de construcţii, informaţii în domeniul
construcţiilor, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, servicii de informaţii şi consultanţă
cu privire la construcţii, furnizarea de
informaţii în domeniul reparaţiilor, amenajare
teritorială pentru construcţii, amenajare de
terenuri (construcţii), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181219
02/08/2021
KARTALI PROD SRL, STR.
SOVEJA NR.108, BL.38A, SC.A,
ET.P, AP.2, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 05729

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144 BL. ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

───────

CHEAPY PUFULEȚI CU
SARE KARTALI PROD
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1035062 din data 08.12.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: " PUFULEȚI CU SARE ".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.05.03;
01.03.02; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse snacks preparate pe bază de
porumb, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse pentru
gustări preparate din amidon de porumb,
pufuleți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05730
(111)181067
02/08/2021
SC AVENTURA LIFE TRIP
SRL, STR. M17 NR. 16B, JUD.
CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180822
03/08/2021
ENOVO MARKET ONLINE, STR.
MATACHE DOBRESCU NR. 8, BL.
C3, ET. 4, AP. 109, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05734

CAVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ROBOTHUB
(511)

to go
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.07.12; 11.03.02; 09.07.17
(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru, galben, verde închis, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ciocolată, cafea, băuturi pe bază de cafea.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Perii pentru aspiratoare, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, discuri de șlefuit
(piese pentru mașini), filtre de praf pentru
aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, roboți de curățenie de uz casnic,
roboți pentru curățenie, roboți pentru menaj
de uz casnic, saci de aspirator din hârtie,
saci din plastic pentru aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
21. Lavete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: perii pentru aspiratoare,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante, discuri
de șlefuit (piese pentru mașini), filtre de praf
pentru aspiratoare, filtre și pungi de praf
pentru aspiratoare, roboți de curățenie de uz
casnic, roboți pentru curățenie, roboți pentru
menaj de uz casnic, saci de aspirator din
hârtie, saci din plastic pentru aspiratoare,
saci pentru aspiratoare, lavete, 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, 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
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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)

M 2021 05740

(111)180783

03/08/2021
GRUPUL MEDIA CAMINA ((GMC),
B-DUL FICUSULUI NR.44A, ETAJ
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

RADIOAVENTURA ZU

divertisment radiofonic și televizat, divertisment
interactiv, divertisment interactiv on-line, servicii
de divertisment interactiv, divertisment muzical,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
producție de spectacole muzicale, prezentare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole muzicale
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, concerte
muzicale pentru radio, producere de concerte
muzicale, divertisment, divertisment în direct,
divertisment pe internet, divertisment on-line,
educație, divertisment și sport, planificarea
de petreceri (divertisment), divertisment de
tipul concertelor, organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de excursii
pentru divertisment, divertisment de radio și
televiziune, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), divertisment de tipul curselor
automobilistice, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație),
activități de divertisment, sportive și culturale,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment legate de sport, producție
și prezentare de programe de radio, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
activități sportive și de recreere, organizare de
evenimente de recreere, organizare de turnee de
recreere.
───────

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.18
Culori revendicate:verde deschis,
galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
publicitate
radiofonică,
publicitate online, agenții de publicitate, servicii
de publicitate.
38. Difuzare de programe radio, difuzare
de programe radio și de televiziune,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare de programe de radio
și televiziune interactive, radiodifuziune și
transmitere de programe radio, difuzarea de
muzică, transmitere de programe radio și de
televiziune.
39. Organizare de excursii cu autocarul.
41. Realizare de programe de divertisment
radiofonic, divertisment radiofonic, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii de
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05742

(111)180784

03/08/2021
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)
SRL, B-DUL FICUSULUI NR. 44A,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

divertisment, sportive și culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, servicii
oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), servicii de divertisment pentru
marele public, activități sportive și de recreere,
organizare de evenimente de recreere, producție
și prezentare de programe de radio, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live, producție de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, organizare de competiții recreative,
organizare de competiții în scopuri recreative.
───────

MIŞCAREA ZU MIŞCAREA
PENTRU MIŞCARE

M 2021 05745

(740)

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

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 03.07.17; 26.01.03
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
publicitate
radiofonică,
publicitate online, agenții de publicitate, servicii
de publicitate.
38. Difuzare de programe radio, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
difuzarea de muzică, transmitere de programe
radio și de televiziune.
41. Divertisment,
divertisment
radiofonic,
divertisment interactiv, divertisment în direct,
divertisment muzical, servicii de divertisment,
educație, divertisment și sport, servicii de
divertisment audio, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment interactiv online, divertisment de tipul concertelor, servicii
de divertisment interactiv, organizare de
divertisment muzical, organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de activități de
divertisment, divertisment de radio și televiziune,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de evenimente pentru divertisment,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
de tipul seriilor de concursuri, activități de

(111)181246
03/08/2021
ONEIRO ARC GARDEN SRL, STR.
ALEXANDRU CONSTANTINESCU
NR. 75, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

O'gradá
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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
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alimentare şi băuturi, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05751

(111)181129

03/08/2021
ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.
BUREBISTA NR.2, BL.D14,
SC.2, ET.3, AP.39, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

colagen de uz cosmetic, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing,publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
───────

FORTÉ
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
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, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
piele, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate și tratamente pentru păr, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse de
spălare a părului și corpului, serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), uleiuri de față, apă micelară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază de

(111)180959

(210)
(151)
(732)

M 2021 05774

(740)

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

04/08/2021
NUTU - SHOPALL SRL, STRADA
ION SLAVICI, NR. 98, AP.4,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NTDALL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Mașini de tuns, mașini de tuns (manuale),
mașini electrice de tuns, mașini de tuns
electrice, mașini de tuns barba, mașini de
tuns părul, electrice și neelectrice, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns (unelte
acționate manual), instrumente manuale folosite
în îngrijirea frumuseții, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor.
9. Telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, repertoare electrice sau electronice,
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tablete grafice, tablete grafice digitale, tastaturi
pentru tablete, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, tablete, tablete
digitale, folii de protecție pentru tablete,
huse pentru tablete, stații de andocare
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
filtre pentru monitorul calculatorului, boxe
de monitor, aparate de monitorizare pentru
televiziune, camere de monitorizare în rețea,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, plăci pentru pc, carduri pentru
pc, echipamente pentru testarea și calibrarea
componentelor de calculator, filtre pentru ecrane
de calculator și televizoare, filtre anti-reflex
pentru ecrane de televizor și calculator, boxe
de calculator, hardware de calculator pentru
procesare de semnale audio și video, plăci
de interfață de calculator, buffer (memorie
intermediară) de calculator, adaptoare de
carduri pentru calculator, plăci de accelerare
pentru calculator, chipset-uri de calculator,
plăci anexe pentru calculator, porturi seriale
pentru calculator, porturi paralele de calculator,
carcase de calculator, subansambluri pentru
calculator, magistrale de calculator, cipuri de
calculator, hardware pentru calculator, sisteme
de calculator interactive, suporturi pentru
echipamente de calculator, componente și
piese de calculator, huse pentru tastaturi
de calculator, stații de lucru (echipament de
calculator), module hardware de calculator
utilizate în dispozitive electronice care folosesc
internetul lucrurilor (iot), chipset-uri de calculator
destinate utilizării la transmisia de date către
și de la o unitate centrală de procesare,
sisteme de operare, software de suport
pentru sisteme, programe de sisteme de
operare pentru rețele, software de calculator
pentru migrarea între distinctele sisteme de
operare folosite de rețeaua informatică, sisteme
de operare a calculatorului, software pentru
sisteme de operare pe calculator, programe
pentru sisteme de operare pentru telefoane
inteligente, programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, sisteme
informatice, sisteme pe cip (soc), sisteme
audio-vizuale, sisteme electronice de navigație,
monitoare, monitoare color, monitoare led,
monitoare lcd, monitoare video, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare
pentru proiectare video, monitoare (programe
de calculator), monitoare cu ecran plat,
dispozitive de montare pentru monitoare,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare
de calculator, dispozitive de navigație gps,
software pentru sisteme de navigație gps,

senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
aparate de sistem de poziționare globală (gps),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (gps), software informatic pentru sisteme
de poziționare globală (gps), receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces și
de securitate pentru clădiri, sisteme electronice
de securitate pentru rețele casnice, sisteme de
alarmă de securitate (altele decât cele pentru
vehicule), controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, căști audio, căști
audiovizuale pentru jocuri video, microscoape
pentru ateliere de lăcătușerie și sculărie,
lacăte electronice, lacăte inteligente, lactometre,
videoproiectoare, telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile, afișaje
pentru telefoane mobile, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
routere wireless, emițătoare și receptoare
wireless, dispozitive periferice de calculator,
mouse (periferice de calculator), firmware pentru
periferice de calculatoare, componente de
calculator periferice fără fir, dispozitive periferice
pentru reproducerea de date, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, aparate
de codare a cardurilor de credit (dispozitive
periferice pentru calculatoare), imprimante,
imprimante video, imprimante fotografice,
imprimante color, comutatoare imprimante,
imprimante xerox, servere pentru imprimante,
cabluri pentru imprimante, imprimante pentru
calculator, imprimante multifuncționale (mfp),
aparate cu telecomandă pentru instalații de
aer condiționat, laptopuri, încărcătoare de
baterii pentru laptop-uri, calculatoare, casti
fara fir, căști fără fir, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, camere web, sisteme de
alarmă, senzori de alarmă, avertizoare cu
sirene de alarmă, aparate de semnalizare,
aparate și instrumente de semnalizare, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video de securitate, camere video de
bord, camere video pentru vehicule, camere
video pentru endoscopie de uz industrial,
echipamente endoscopice de uz industrial,
software de diagnoză la distanță, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică,
stilouri testere pentru tensiune electrică, testere
pentru baterii și acumulatoare, testere pentru
baterii, cabluri de măsurare multimetrică,
dispozitive de măsurare, multimetre, multimetre
pliabile, multimetre digitale, ceasuri inteligente,
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brățări
inteligente,
difuzoare
inteligente,
încuietori inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, lacăte (electrice) pentru
biciclete, amplificatoare, amplificatoare electrice,
amplificatoare
electronice,
amplificatoare
digitale, amplificatoare de semnal fără fir,
amplificatoare electrice pentru semnale sonore,
receptoare radar cu amplificatoare, lacăte
cu amprentă digitala, căști fără fir pentru
calculatoare tableta, imprimante scannere,
monitoare pentru semnalizare digitala, sisteme
de comandă cu microprocesor, monitoare pentru
tableta
11. Ventilatoare de uz casnic, ventilatoare
electrice fără pale, ventilatoare electrice de uz
personal, aparate mobile de aer condiționat,
aparate de aer condiționat portabile, filtre pentru
aer condiționat, aparate de aer condiționat
electrice, ventilatoare de aer condiționat,
instalații de aer condiționat pentru uz casnic,
aparate de aer condiționat pentru uz casnic,
ventilatoare de uz comercial, instalații de aer
condiționat de uz comercial, aparate de aer
condiționat de uz comercial.
12. Scutere electrice, scutere electrice cu o
roată, scutere electrice cu autobalans cu o roată,
trotinete (vehicule).
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05779

9. Aparate,

instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
───────

M 2021 05783

(740)

SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR. 3,
BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ, DEJ,
405200

(111)180778

04/08/2021
LILA ROSSA ENGROS SRL,
B-DUL VOLUNTARI NR.81A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(111)180989

(210)
(151)
(732)

04/08/2021
ASTRID IMPEX SRL, STR.ION
CREANGĂ, NR.2A, JUDETUL
CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(540)

loomax
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

ASTRID FASHION STORE
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(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:mov (Pantone 513
C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, în special brățări, cercei, clipsuri ca
bijuterii, diademe, ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe.
18. Portmonee, poșete, poșete de seară.
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
de ocazie de seară și de zi, articole de
îmbrăcăminte de stadă, articole de îmbrăcăminte
de sport, articole de îmbrăcăminte din piele și
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
din material de blugi, cape, pelerine, eșarfe,
curele (accesorii vestimentare), încălțăminte,
încălțăminte de ocazie, încălțăminte de stradă,
încălțăminte sport.
35. Servicii de comerț, servicii de agenții
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de bijuterie, îmbrăcăminte,
încălţăminte (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod în magazine sau online, servicii oferite de un lanţ de magazine
(toate aceste servicii pentru produsele aferente
claselor 14,18,25), organizarea de prezentări de
modă în scop promoțional.

(210)
(151)
(732)

(740)

(740)

M 2021 05786

ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA BIANU IOAN NR.
27, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011091,
ROMANIA

(540)

JOY PIZZA

───────

(210)
(151)
(732)

(111)180845
05/08/2021
SARBEI SPEDITION SRL,
STRADA MICȘUNELELOR
NUMĂR 33, JUDEȚ ILFOV,
DRAGOMIREȘTI VALE, 077095,
ROMANIA
M 2021 05787

(111)180823

04/08/2021
POLICLINICA UNION SRL, STR.
BUCEGI NR.13-15, AP.11, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400667,
CLUJ, ROMANIA

RASKAI MM BREVMARC CONSULT
SRL, STR. UNIRII NR.3, BLOC D8,
AP.31, JUDEȚ CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
08.01.25; 29.01.13; 26.01.01; 26.11.01
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fedd00), negru (HEX #0a0a0a), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(540)

POLICLINICA UNION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale și de sănătate, servicii de
îngrijire medicale, servicii medicale oferite de
policlinici, clinici și spitale, asistență medicală
specializată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05788
(111)180955
05/08/2021
MIHAELA GAITAN,
PRELUNGIREA GHENCEA NR.
320M, AP. 8, ET. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)180954
05/08/2021
SIMION-CANTEMIR CRISTINA,
CALEA MOȚILOR NR. 141, AP. 10,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05793

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GEORGE'S FISHERIES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(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, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

URBAN MIRROR
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
cu căni, servicii de comerţ cu îmbrăcăminte,
servicii de comerţ cu papetărie, servicii de
consiliere în afaceri privind francizele.
41. Organizare evenimente, organizare de
spectacole, organizarea de webinarii, activităţi
culturale, workshop-uri, în domeniul design-ului.
42. Servicii de design.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05794
(111)180985
05/08/2021
GOLDEN AUTO IMPEX SRL, STR.
VENUS NR. 25, BL. 31, AP. 39,
JUDEȚUL 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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180829
05/08/2021
DECADENCE CAFE MILANO
1918 S.R.L, STR. CALEA BUREȘTI
NR. 32, BL.14C, SC.1, AP. 1, JUD.
DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
M 2021 05797

(540)

ponton GREEK
COFFEE TO GO
(531)

GA GOLDEN AUTO
(531)

Clasificare Viena: 24.01.03; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.23; 29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Mașini, autoturisme, mobile.
35. Publicitate și marketing, servicii privind
lucrările de birou, administrarea afacerilor,
servicii de consiliere în afaceri privind francizele,
servicii de comerț cu autoturisme, servicii
de comerț cu mașini, servicii de comerț cu
automobile.

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.25;
29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde deschis, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de ceainării, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii oferite de baruri, servicii ale
barurilor, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servicii de baruri cu narghilea, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180813
06/08/2021
AVI PROD GRUP SRL, STR.
POPA LAZĂR NR. 8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 05798

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181258
05/08/2021
FLORIN SILVIU RADU, SOS.
ALEXANDRIA NR. 9, BL 4, SC A,
AP 9, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 05802

FABRICA DE AVENTURA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

M 2021 05803

(740)

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

AVI prod grup Construim
parteneriate durabile
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#EF7F1A, HEX #E0914D), gri (HEX
#3C4858, HEX #5B5B5B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate şi instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală si
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
───────

(111)180966

(210)
(151)
(732)

05/08/2021
ALEXANDRU ROȘCA, STR.
CÂMPIA LIBERTĂȚII, NR. 46, BL.
52, SC. 1, ET. 5, AP. 17, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA
ROLAND-ADRIAN ROȘCA, STR.
CÂMPIA LIBERTĂȚII, NR. 46, BL.
52, SC. 1, ET. 5, AP. 17, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

aimée
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
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extracte aromatice, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse cosmetice, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante și antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, creme antirid,
creme anti-îmbătrânire, ser anti-îmbătrânire,
produse hidratante anti-îmbătrânire, preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, măști cu gel pentru
ochi, emolienți pentru ten, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice).
21. Articole pentru curățarea dentară, aparat
pentru parfumarea aerului, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții.
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 terților a articolelor
de parfumerie și odorizantelor, deodorante
și antiperspirante, farduri, odorizante de
casă, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
curățare și odorizante, preparate pentru igiena
orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate pentru spălare,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, produse pentru
toaletă, săpunuri și geluri, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, aparat pentru parfumarea aerului,
articole pentru curățarea dentară(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181128
05/08/2021
IONUŢ BALTEŞI, STR. EROILOR
REVOLUȚIEI 22 DEC. 1989
NR. 3, ET. 2, APT. 5, JUDETUL
CALARASI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
IONUŢ RĂZVAN PLETEA, ALE.
MOZAICULUI NR. 4, BL. B1, SC.
A, ET. 4, APT. 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 05809

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

(540)

Oralgeek smart oral care
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 25.03.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, apă de gura, ape de gură, nu pentru uz
medical, benzi de albire a dinților, benzi pentru
împrospătarea respirației, creme pentru albirea
dinților, geluri pentru albirea dinților, geluri pentru
curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea dinților,
pastă de dinți sub formă de gumă de mestecat,
pastă de dinți nemedicinală, paste de dinți,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curățarea dinților, preparate pentru
igiena bucală (nemedicamentoase), produse
lichide pentru curățarea dinților, produse pentru
curățarea dinților, produse pentru împrospătarea
respirației, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri de gură nemedicinale,
sprayuri pentru gât (nemedicinale), sprayuri
pentru împrospătarea respirației.
5. Produse igienice pentru medicină, produse
medicinale pentru curățarea dinților, fungicide
de uz medical, dezinfectante, dezinfectanți
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de uz medical, abrazivi de uz dentar,
adezivi de uz dentar, apă de gură pentru
uz medical, geluri medicamentoase destinate
igienei bucale, aplicate prin periere, pastă de
dinți medicamentoasă, preparate antimicrobiene
pentru clătirea gurii, preparate pentru
igiena orală (medicamentoase), preparate
stomatologice pentru înlăturarea plăcii dentare,
produse pentru curățarea cavității bucale,
sprayuri de gură pentru uz medical, gumă de
mestecat pentru împrospătarea respirației de uz
medicinal.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, periuțe de dinți care se pun
pe degete pentru bebeluși, periuțe pentru limbă,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor cu
apă sub presiune, folosit acasă, aparate cu
ață dentară acționate cu baterie, ață dentară,
capete pentru periuțe de dinți electrice, cutii
pentru periuțe de dinți, dispensere de ață
dentară, dușuri de gură pentru curățarea dinților
si gingiilor, irigatoare orale, altele decât cele
pentru uz stomatologic, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, recipiente de
spălat proteze, recipiente pentru periuțe de dinți,
suporturi pentru periuțe de dinți, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, in special produse de igiena orala
(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 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).
───────

(111)181146
05/08/2021
ROMULUS SORIN NICULESCU,
BLD. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET. 11, AP. 35, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05810

(740)

CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GO shield invisible
device protection
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Telefoane, telefoane mobile, telefoane
portabile,
telefoane
celulare,
telefoane
inteligente, telefoane digitale, conectoare pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, căști
pentru telefoane, telefoane celulare digitale,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane, baterii
pentru telefoane, difuzoare pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, seturi de căști pentru
telefoanele mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
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textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării cu
rețele de telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane celulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane celulare
digitale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căști pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de telecomunicații destinate utilizării cu rețele
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu telefoane portabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane celulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu telefoane digitale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conectoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu telefoane celulare digitale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
fără fir, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu baterii pentru telefoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
difuzoare pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu căști
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de telecomunicații destinate
utilizării cu rețele de telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05818

(111)180643

06/08/2021
CLAUDIU ADRIAN BAJENARU,
STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 16, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

ARBOSERV
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
Culori revendicate:verde (HEX
#126338)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de agricultură, horticultură
silvicultură

şi

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180832
06/08/2021
D.A.I.R. COMEXIM 2000 SRL,
DE286, DE287/1, INCINTA PARC
INDUSTRIAL, HALA A1, P+E,
JUDEȚUL ILFOV, DRAGOMIRESTIVALE, SAT DRAGOMIRESTI-DEAL,
077095, ILFOV, ROMANIA

M 2021 05824

TOSTERIA ITALIANA
made by italics
(531)

Clasificare Viena: 26.02.03; 26.11.03;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate (distribuitoare automate).
29. Produse lactate și înlocuitori, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi pe bază de
lapte.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri pe
bază de cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi din cacao
gata preparate, și băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea, boabe de cafea
măcinate, boabe de cafea prăjite, băuturi sub
formă de pudră care conțin cacao, cacao pentru
prepararea băuturilor, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea
decafeinizată, cafea măcinată, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă,
cafea verde, cappuccino, capsule de cafea,
umplute, capsule de ceai, umplute, ceai, ceai
de ginseng, ceai de ghimbir, ceai instant, ceai
instant (altul decât cel pentru uz medicinal),
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ceai rooibos, ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, doze de cafea,
umplute, espresso, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea,
pliculețe de ceai, umplute, preparate pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru băuturi cu
ciocolată, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cacao), preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată),
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
ciocolată, pungi de cafea, umplute, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, amestecuri de pulberi de ceai,
pudră instant pentru prepararea ceaiului (alta
decât cea pentru uz medicinal).
35. Închiriere de automate de vânzare.
43. Servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 05832

───────

(740)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05828
(111)180984
06/08/2021
STOICIU MANUEL-PAUL, STR.
ALIORULUI NR. 3C, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.14; 21.03.13
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 3517
C), gri (Pantone Cool grey 3 C), negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Articole de gimnastică şi sport, aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului.
35. Managementul şi organizarea afacerilor,
lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instrumente
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de antrenament fitness şi sport.
───────

(111)181401
06/08/2021
FILIALA REGIUNEA ILFOV A
ASOCIATIEI INTERNATIONALE
A POLITISTILOR - SECTIA
ROMANA, FABRICA DE GLUCOZĂ
7, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION SERVO PER
AMIKECO ILFOV ROMÂNIA

M FIT MANU FIT
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
01.05.23; 05.07.02; 26.03.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de promovare, servicii de publicitate,
marketing si promovare.
41. Educaţie, instruire educativă, divertisment,
activități sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de activități sportive sau competiții, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizarea
si conducerea de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, organizarea și conducerea de
colocvii, organizare de intalniri în scopuri
recreative, organizare de intalniri în domeniul
divertismentului, furnizare de activități culturale.
───────

(111)180960
06/08/2021
NOVAMBIENT SRL, STR.
MESTESUGARILOR, NR. 24/A,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05833

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, publicitate online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și marketing online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
───────

NOVAMBIENT
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:rosu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05834

(111)181267

06/08/2021
FORBAKE SYSTEMS SRL, SOS.
OLTENITEI NR. 181, DEPOZITUL
DE PRODUSE FINITE, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele desemnate în clasa 30, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele desemnate in clasa 30, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produsele desemnate în clasa
30, prezentarea produselor desemnate în clasa
30 prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comertului electronic, servicii
de comenzi online.
───────

BAKE for you
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.06
Culori revendicate:portocaliu (HEX
#dc6d01), albastru (HEX #090865)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Aluat, aluat dospit, aluat înghețat, făină
de aluat, aluat de pâine, aluat pentru
pateuri, aluat pentru prăjituri, alimente preparate
din aluat, produse din aluat gata de
copt, deserturi cremă instant, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
amestecuri pentru umpluturi, glazuri dulci și
umpluturi, concentrate de pâine, concentrate
de făină pentru alimente, amestecuri de făină,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri pentru
pâine, amestecuri de patiserie, amestecuri
pentru prăjituri, amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor, amestecuri preparate de patiserie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, amestecuri
instante pentru gogoși, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri de copt gata
preparate, amestecuri gata pregătite pentru copt,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri
de făină utilizate pentru copt, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri de bază de pâine pentru umpluturi,
praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele desemnate in clasa 30, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produsele
desemnate in clasa 30, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate in clasa 30
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în

(111)180814

(210)
(151)
(732)

M 2021 05835

(740)

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

06/08/2021
SC NAGEL TREND GROUPE
SRL, STR. GRIGORE MOISIL,
NR. 6, JUDEŢ ILFOV, COMUNA 1
DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

(540)

EVERIN
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.17; 26.11.06
(591) Culori revendicate:negru, auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele impregnate cu produse
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cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, preparate pentru pedichiură,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), ojă de unghii, lac de unghii.
8. Accesorii pentru manichiură, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice),
etuiuri pentru instrumente de manichiură, pile
de unghii pentru manichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură, truse
de pedichiură electrice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfeci (forfecuțe) de
unghii, unghiere, unghiere pentru întreținerea
pielițelor, unghiere (electrice sau neelectrice).
11. Sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de vase, lămpi de unghii.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acetonă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele cosmetice umezite în prealabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele impregnate cu loțiuni

de curățare a pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru întărirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lac
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu truse de manichiură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etuiuri pentru instrumente de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pile de unghii pentru manichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumentar de pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
truse de pedichiură electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
manechiură și pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foarfeci (forfecuțe)
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unghiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unghiere pentru
întreținerea pielițelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sterilizatoare cu
ultraviolete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sterilizatoare de aer, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sterilizatoare cu abur, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sterilizatoare de vase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dozatoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare pentru cosmetice, servicii de

1067

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acetonă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele cosmetice umezite în
prealabil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede impregnate cu un produs de curățat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru pedichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru întărirea unghiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ojă
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru manichiură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu truse de
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de manichiură
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri pentru instrumente
de manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pile de unghii pentru
manichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instrumentar

de pedichiură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu truse de pedichiură electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ustensile pentru manechiură și pedichiură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foarfeci (forfecuțe) de unghii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu unghiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere pentru întreținerea
pielițelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghiere (electrice sau
neelectrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sterilizatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sterilizatoare cu ultraviolete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sterilizatoare
de aer, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sterilizatoare cu abur, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sterilizatoare de vase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șervețele din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dozatoare de șervețele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare din spumă pentru degetele de
la picioare folosite în pedichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare de șervețele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu distribuitoare
pentru cosmetice.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05836
(111)181041
06/08/2021
CENTRUL DE CULTURĂ AL
JUDEȚULUI BIHOR, STR.
MOSCOVEI NR. 5, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14 A, SACRA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)
(740)

(111)180861
06/08/2021
SUICO EOOD, 16, MALASHEVSKA
STR., SOFIA, BG-1225, BULGARIA
M 2021 05837

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

(540)

DECO

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, fasole procesată.
31. Fructe şi legume proaspete, fasole
proaspătă.

ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST
ȚARA CRIȘURILOR

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale,
promoționale
și
publicitare,
susţinerea şi organizarea activităţilor privind
promovarea, conservarea si protejarea culturii
traditionale și naționale.
41. Educație,
instruire,
divertisment,
organizarea și susținerea de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
prezentarea prestaţiilor live, organizarea
de evenimente culturale, organizarea de
evenimente de divertisment, producția de
spectacole, activități culturale, rezervare de
locuri pentru spectacole, servicii de compoziţie
muzicală.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05843

(111)180794

08/08/2021
SC BANAT NETWORK
INTEGRATED COMMUNICATIONS
SRL, STR. TIMIȘOAREI NR. 9,
JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

───────

MARINA MOLDOVA VECHE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034456 din data 06.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”MARINA” și „MOLDOVA VECHE”.
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.15.24
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
parcare și depozitare de vehicule, agenți pentru
organizarea de călătorii, agenții de rezervare
a călătoriilor, consultanță pentru planificarea
de itinerarii, consultanță profesională privind
transportul, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare computerizată de informații de
călătorie, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, 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, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru transport cu barca, 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 de informații turistice, servicii
de planificare de călătorii, servicii de rezervare
de bilete de călătorie, servicii de rezervare
de bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
de croaziere, servicii de rezervare de locuri
(călătorii), servicii de rezervare de locuri pentru
călători, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de transporturi,
servicii de rezervare pentru transport, servicii
de informare referitoare la metode de transport,
servicii de informare referitoare la orarele
de transport, servicii de informații privind
călătoriile, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de consiliere
privind repartizarea computerizată în materie
de transport, servicii de consiliere privind
transportul, servicii de consultanță în domeniul
navigației, 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 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 computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
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 de călători,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de transport cu feribotul, rezervări
de bilete pentru călătorii, rezervări de locuri
pentru diverse forme de transport, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, realizarea formalităților
privind biletele de avion, de croazieră și de
tren, rezervare de bilete de călătorie, 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 de călătorie, rezervare de
locuri pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), 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 voiaje de
agrement, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, furnizare de
informații referitoare la ancorare, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
furnizarea de informații despre călătorii,
furnizarea de informații privind aspecte legate de
călătorii, informații de călătorie, informații privind
călătoriile despre întârzieri datorate condițiilor
meteo, furnizarea de informații în domeniul
traficului, furnizarea de informații în domeniul
transportului, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații privind porturile,
furnizare de informații privind porturile de iahturi,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
de informații privind tarifele de transport,
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furnizare de informații de călătorie, furnizare de
informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații de călătorie prin intermediul
calculatorului, furnizare de informații de navigare
în domeniul aviatic, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații cu privire la călătorii și transport,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre curtaj maritim, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare de
informații despre transport și călătorii, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, curtaj maritim.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, 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, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

M 2021 05861

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05844

(111)181055

08/08/2021
PROFARMA HOLDING SRL, STR.
N. BĂLCESCU NR. 28, JUDEȚ
CĂLĂRAȘI, FUNDULEA, 917250,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(111)181106
09/08/2021
ANDRA ROXANA ALEXA,
STR.DOCTOR CAROL DAVILA
NR.53, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA
RALF MARCUS MIHAI, STRADA
STREIULUI NR.2, BL.D3, SC.C,
ET.1, AP.41, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

RAHA PARTY
Agricultura României
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, reviste (publicații
periodice).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
38. Transmisie de emisiuni televizate.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, servicii de club
(divertisment sau educație), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
baluri, organizarea/planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de karaoke.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05862

(111)181141

09/08/2021
ASOCIAŢIA EOS DART, STR.
TONY BULANDRA, NR. 6, AP.
1, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ RALUCA DUŢESCU,
STR. MATEI VOIEVOD, NR. 21, SC.B,
ET.4, AP.21, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

sportive, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive și
de atletism și programe de decernare de premii,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură.
───────

(540)

(111)181131

(210)
(151)
(732)

M 2021 05864

(740)

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

09/08/2021
ZAREA SA, B-DUL BUCUREŞTII
NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGAL HALF - MARATHON
(531)

MOTTINI

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.08;
17.03.02
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, organizarea de
maratonuri, antrenamente sportive, servicii de
sport și fitness, organizare de activități sportive
și competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de antrenamente de sport, servicii sportive
și de fitness, organizare și coordonare de
evenimente sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, furnizare de informații despre
activități sportive, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05866
(111)181272
09/08/2021
PMC GREEN ENVIRONMENT
SRL, STR. HRISTO BOTEV NR.
1, ET. 4, CAM. 416, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(111)180733
09/08/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2021 05869

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 25.01.06;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de colectare a uleiului uzat şi a altor
deşeuri nepericuloase (transport).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05868
(111)180843
09/08/2021
SC CAROLIN SRL, COMUNA
BUJORENI, JUDEŢ VALCEA, SAT
OLTENI, VALCEA, ROMANIA

HOTEL CAROLIN

(531)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de parcare privată.
43. Servicii hoteliere, servicii oferite
restaurant şi bar, terasă.
44. Servicii de SPA.
───────

Pampers Harmonie Gentle
skin protection & plantbased ingredients Sanfter
Hautschutz & pflanzenbasierte
Inhaltssoffe Contains
premium cotton Enthalt
Premium-Baumwolle Up
to 12 hours dryness Bis
zu 12 Stunden trockenheit
Perfume and lotion

de

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.05.20;
24.15.13; 24.17.02; 26.01.03; 24.17.25;
02.09.01; 27.05.01; 27.07.01; 26.04.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece de unică folosință, scutece-pantalon
și scutece pentru bebelușii care învață să
folosească toaletă.
───────

1073

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(111)180730

(210)
(151)
(732)

M 2021 05871

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

09/08/2021
NOVARTIS AG, BASEL, 4002,
ELVEȚIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180795
10/08/2021
SC ENVIROTEX PRODUCȚIE
SRL, STRADA MĂRGELELOR, NR.
17, JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA
M 2021 05874

BLEROFLYX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

mobilatorii -inMobilam
orice spatiu!-

(111)180732
09/08/2021
NOVARTIS AG, BASEL, 4002,
ELVEȚIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05872

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

ANEFROL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman, și
anume produse antianemice.
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.01.02; 02.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier din pal, mdf, lemn masiv.
35. 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 la comandă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05879
(111)181402
10/08/2021
CARPATHIAN MOTION PICTURES
SRL, B-DUL DACIA NR. 53,
CAMERA 1, BL. DD4, ET. 2, AP. 3,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

CARPATHIAN PICTURES

TAP TRADITIONAL
AUTHENTIC PIZZA & MORE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1037086 din data 23.12.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: " CARPATHIAN " și " PICTURES ".

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1036093 din
data 16.12.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:
TRADITIONAL AUTHENTIC PIZZA & MORE.

(531)

Clasificare Viena: 01.15.17; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susținerea
colocviilor, distribuție de filme, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, producții
de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), servicii de
studiouri de înregistrare, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producția de spectacole, subtitrare, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
───────

(111)181286
10/08/2021
ANTONIO FOOD DEP S.R.L, STR.
DOINEI, NR.48, SAT FUNDENI,
JUDETUL IFLOV, DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA
M 2021 05884

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.03
(591) Culori revendicate:negru, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de baruri de cockteiluri,
servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente si bauturi dintr-o rulota
mobila, furnizare de alimente si bauturi pentru
oaspeti, furnizare de alimente si bauturi pentru
oaspeti in restaurante, furnizare de alimente
si bauturi in restaurante si baruri, furnizare
de alimente si bauturi in bistrouri, furnizare
de alimente si bauturi in gogosarii, servicii
oferite de localuri tip snack¬bar, organizare
de receptii pentru nunti (mancare si bauturi),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, servicii oferite de pizzerii, pregatirea
mancarurilor si a bauturilor, pregatirea si
furnizare de alimente si bauturi destinate
consumului imediat, preparare de mancaruri,
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preparare de mancaruri pentru alte persoane,
pe baza de subcontractare, prepararea mancarii,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante specializate in preparate la gratar,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii contractuale de alimentatie, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cockteiluri, servicii de canting, servicii de
ceainarie, servicii de club pentru furnizare
de mancare si bauturi, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de cluburi de
baut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de bauturi), servicii de gatit, servicii
de local public, servicii de mancare la pachet,
servicii de mancaruri si bauturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente si bauturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenta, servicii
de restaurant cu servire la pachet, Servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant in
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant si bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurant care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mancaruri
rapide, servicii de restauratie pentru receptiile
firmelor (furnizare de alimente si bauturi), servicii
de somelier, servicii de terasa berarie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de bauturi,
servicii in domeniul gustarilor, servicii pentru
prepararea mancarurilor si a bauturilor, servicii
prestate de bucatari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se serveste inghetata, servicii specifice barurilor
de cockteiluri, servii de barmani, servire de
alimente si bauturi, servire de alimente si bauturi
pentru oaspeti, servire de alimente si bauturi
pentru oaspeti in restaurante, servire de alimente
si bauturi in gogosarii, servire de alimente si
bauturi in internet-cafe, servire de alimente si
bauturi in restaurante si baruri, servirea de
bauturi in berarii, servire de bauturi alcoolice,
servirea de bauturi tn microberarii, servicii de
baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.
───────

(111)181179
10/08/2021
XCMG CONSTRUCTION
MACHINERY CO., LTD.,
TUOLANSHAN ROAD NO
26, XUZHOU ECONOMIC
AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU,
CHINA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05892

(740)

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

(540)

XCMG
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Ulei lubrifiant, ulei industrial, ulei de motor, ulei
de motor diesel, ulei de transmisie, ulei hidraulic,
grăsime lubrifiantă.
7. Utilaje agricole, tavaluguri pentru drumuri,
buldozere, excavatoare, betoniere (mașini),
mașini pentru construcția drumurilor, mașini de
construit căi ferate, mașini de găurit, elevatoare,
mașini de măturat drumuri, pluguri de zăpadă,
încărcătoare (maşini), mașini pentru mutare de
pământ, osii pentru mașini, supapă de presiune
hidraulică.
12. Stivuitoare,
camioane
stropitoare,
camioane, șasiuri auto, carucioare de mina
pe sine, camioane pentru gunoi, camioane cu
caracteristică de macara încorporată, cărucioare
pentru furtunuri, anvelope pentru automobile
(anvelope), benzile de rulare pentru vehicule,
șasiuri pentru vehicole, anvelope pentru roțile
vehiculelor.
35. Demonstratii de produse, publicitate,
publicitate in aer liber, servicii de agenții de
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import-export, promovarea vânzărilor pentru
terți, marketing, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărători și vânzători de produse
și servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizarea de
informații de afaceri.
37. Furnizarea de informații despre construcții,
închiriere de excavatoare, închiriere de
echipamente pentru construcții, instalare,
întreținere și reparații de mașini, reconstrucția
mașinilor care au fost uzate sau parțial distruse,
întreținerea vehiculelor, servicii de reparatii a
vehiculelor avariate.
39. Ambalarea mărfurilor, transport de marfă,
servicii de remorcare a vehiculelor avariate,
servicii de remorcare (tragere), depozitarea
mărfurilor, închirierea de vehicule, parcare.

(210)
(151)
(732)

(740)

Never Ever Worry
(511)

(540)

(111)180738
10/08/2021
SC ORGINAL MARKS TRADE
SRL, STR. NICOLAE BALCESCU
NR.24, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
80001, GALAȚI, ROMANIA

M 2021 05895

PORTIE DE EMOTIE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, informații de marketing, marketing
de produse, promovarea comercială, publicitate,
publicitate și marketing.
───────

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(111)181225
10/08/2021
COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
244-246B, SPATIU COMERCIAL
UNITATEA NR. (2F-000) IN
PROMENADA IN FLOREASCA
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 05900

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, pahare din plastic sau hârtie, căni
cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi ceai,
servicii de ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi
produse de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de
servit), infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare
si strecuratoare de ceai, ceainice (neelectrice),
cutii/recipiente pentru cafea şi pentru ceai
(articole de masă), termosuri, capace, vesela,
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tacamuri si ustensile de bucatarie, căni de cafea
şi ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri
pe bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de
cafea (cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu
arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata,
̆ bauturi nealcoolice
cacao si̧ cafea artificiala,
pe baza de cafea, ceai, cacao si ciocolata,
preparate nealcoolice gata de băut, preparate
pe baza cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf
de cafea în capsule, ceai în capsule, pudră
de cacao în capsule, pulberi de băuturi pe
bază de cafea, cacao sau ceai în capsule,
infuzii, extracte si esente din cafea si ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
̆ ̧tei, tapioca si̧ sago,
esenţiale, orez, paste si̧ tai
̂
̆ ă si̧ preparate din cereale, paine,
fain
produse
̆
de brutărie, patiserie si̧ produse de cofetarie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
̆ ̂ınghe ̧tata,
̆ sorbeturi si̧
dulci şi sărate, ciocolata,
̆
alte produse similare sub formă de ̂ınghe ̦tata,
̆ şi îndulcitori, înlocuitori ai
comestibile, zahar
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
̆ drojdie, praf de copt, sare, condimente,
melasa,
mirodenii, ierburi conservate, o ̧tet, sosuri si̧ alte
̆
condimente, ghea ̧tă (apă ̂ınghe ̧tata).
32. Bere, bă uturi non-alcoolice, ape minerale ş i
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte
preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor,
amestecuri nealcoolice folosite
pentru fabricarea băuturilor
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,

neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strecurătoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esenţe din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţ ei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ ngheţ ată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂ ngheț ată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţ et, sosuri şi
alte condimente, gheaţ ă (apă ı̂ ngheţ ată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţ ă ı̂ n managementul afacerilor, ı̂ ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţ ă
ı̂ n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţ ă ı̂ n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţ a afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţ ii privind afacerile,
consultanţ ă ı̂ n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţ ă
profesională ı̂ n afaceri, oferirea de informaţ ii
ı̂ n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţ ii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţ ii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţ ă
de afaceri), servicii de agenț ie de importexport, strângerea la un loc, ı̂ n folosul terţ ilor,
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a unei game variate de bunuri, cu excep ̧tia
̂
transportului acestora, permi ̧tand
clien ̧tilor să
vadă si̧ să cumpere ̂ın mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
̂
prin intermediul magazinelor de vanzare
cu
̂
̆
amanuntul,
al punctelor de vanzare
cu ridicata,
̂
prin intermediul automatelor pentru vanzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin post
̧ ă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
̆ (snack-bar), închirierea aparatelor
pentru gustari
de gătit, servicii de bucătari personali
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05902

(111)181268

11/08/2021
GROENLANDA SERV SRL, STR.
SOMEȘUL RECE, NR. 95, ET. 5,
AP. 27. SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVITA 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

GR ENLANDA All
about fish and seafood

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produs tartinabil pe bază de fructe de mare,
produs tartinabil pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește afumat, abalone
(moluște), nu vii, alimente refrigerate constând
în principal din pește, alimente refrigerate
din pește, anșoa, nu vii, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, batoane
de pește file, biban de ocean (nu viu), bibani,
nu vii, calcani, nu vii, calmar preparat, calmar
uscat, capelin, nu viu, caracatiță (cu excepția
celei vii), caras, nu viu, carne de crab, carne
de pește uscată, cârnați de pește, carne de
scoici uscată, carne uscată de melci de mare,
carne uscată de scoici bivalve, caviar, caviar
de somon, caviar negru, chiftele din pește, cod
(cu excepția celui viu), conserve de fructe de
mare, conserve de pește, crab, crab marinat în
sos de soia (ganjang-gejang), crabi (cu excepția
celor vii), crabi de zăpadă, nu vii, crap (cu
excepția celui viu), crevete uscate, crevete în
carapace, creveți uscați și măcinați, creveți
uscați și mărunțiți, creveți, cu excepția celor
vii, crochete de pește, crochete de somon,
crustacee înghețate, crustacee, cu excepția
celor vii, extracte de peste, extracte din fructe
de mare, felii subțiri de alge uscate (hoshi-nori),
file de pește, fileuri de anșoa, fileuri de hering
afumat, fileuri de pește la grătar, fructe de mare
care nu sunt vii, fructe de mare congelate, fructe
de mare fierte în sos de soia (tsukudani), fructe
de mare gătite, fructe de mare preparate, fructe
de mare sărate și fermentate (jeotgal), fructe
de mare uscate, fructe de mare în conservă,
hering, nu viu, homari, cu excepția celor vii, icre
de crab preparate, icre de hering uscate, icre
de pește, preparate, icre de păstrăv de mare
de uz alimentar, icre de somon de mare de uz
alimentar, icre preparate pentru consum uman,
iepuri de mare uscați, jeleuri din fructe de mare,
krill, nu viu, languste, cu excepția celor vii, limbăde-mare, nu vie, macrou spaniol uscat murat,
macrou spaniol, nu viu, meduze sărate, melci,
melci de mare felii, melci gătiți, melci la conservă,
melci preparați (escargot), melci preparați pentru
consum uman, mâncăruri pe bază de pește,
înlocuitor de carne de crab, midii albastre (nu vii),
moluște care nu sunt vii, moluște comestibile (cu
excepția celor vii), ouă de melci (pentru consum),
pastă de anșoa, pastă de creveți, pastă de fructe
de mare, pastă de icre de crab, pastă de pește,
pateuri de pește, pește afumat, pește ayu (nu
viu), pește cap-de-șarpe, nu viu, pește congelat,
pește conservat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
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pește fiert și uscat, pește gătit, pește gătit și
congelat, pește la borcan, pește marinat, pește
în ulei de măsline, pește, cu excepția celui
viu, pârjoale din pește, păstrăvi, nu vii, pește
prelucrat, pește sărat, pește uscat, pește uscat
și mărunțit, pește uscat și tăiat în fire subțiri,
pește-spadă, nu viu, pești din familia clinidae
(cod sărat și uscat), plăcinte cu crab, plătici (pești
roșii, nu vii), plătică de mare, nu vie, produse
congelate pe bază de pește, produse din fructe
de mare, produse din pește la borcan, produse
din pește preparate, pentru consum uman, raci,
cu excepția celor vii, salată cu butargă (icre
de chefal), sardine, nu vii, scoici (care nu sunt
vii), scoici (moluște), cu excepția celor vii, scoici
uscate, scoici, moluște comestibile, cu excepția
celor vii, sepii, nu vii, somon afumat, somon, nu
viu, stacoji, stridii (nu vii, pentru consum uman),
stridii, cu excepția celor vii, testacee, cu excepția
celor vii, ton (conserve), ton in ulei, ton, nu viu.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu produsele din clasa 29.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05903

(111)180775

24/08/2021
EXCLUSIVE FASHION SRL,
STR CPT. CORLATESCU FD 3
NR 8, JUDETUL TELEORMAN,
ROSIORI DE VEDE, TELEORMAN,
ROMANIA

embody
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

(111)181123
11/08/2021
IOAN DOBRINCU, BDL
I.C.BRĂTIANU, NR. 44 BIS, BL
P7, SC. 2 AP.38, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030177, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 05919

(740)

MILENIUL 3 AGENȚIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. MOLDOVEI 10, CRINUL A 28,
JUD. IAŞI, PAȘCANI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

(540)

JOURNEY GARDEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
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
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
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

───────
1080
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05926

(111)180856

12/08/2021
BIBORTENI AQUA SRL, SAT
BIBORTENI, NR. 270, JUDEŢ
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
───────

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 05927

(740)

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

(540)

Biborțeni Bățani Apă
minerală naturală PLATĂ

(111)181247

(210)
(151)
(732)

12/08/2021
RADU CĂTĂLIN PETREA, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
87A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 29.01.15;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri,
auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul biborțeni bățani.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (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 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,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

THE BikeHub
LIFESTYLE MOBILITY
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, în special vehicule,
motociclete,
biciclete,
scutere,
trotinete,
mopeduri, din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
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vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse,
în special vehicule, motociclete, biciclete,
scutere, trotinete, mopeduri, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau online de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, stații
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de întreținere, service și reparare de vehicule,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor şi vehiculelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, încărcarea maşinilor şi
vehiculelor electrice, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, încărcare de baterii de vehicule,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparare și întreținere de vehicule, motociclete,
biciclete, scutere, trotinete, mopeduri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181403
12/08/2021
RODBUN GRUP SA, PREL.
GHENCEA NR. 94-100, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 05930

Fertillia Semințe
pentru România
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1036400 din data 17.12.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: " Semințe pentru România ".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.07.25
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
2347), galben (Pantone 124C), alb
(Pantone 000c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05932

(111)181210

12/08/2021
COSMO PHARM SRL, BD.
CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

și întreținere de software și programe de
calculator, consultanță în domeniul proiectării de
software, consultanță tehnică pentru aplicarea și
utilizarea software-ului de calculator, consultanță
și consiliere în materie de hardware și
software de calculator, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, găzduire de pagini web pe internet
(hosting).
───────

(540)

Inspired by nature,
created by Cosmo Pharm
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

12/08/2021
HIDRONIC SRL, CALEA BACIULUI
2-4, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
4000000, CLUJ, ROMANIA

(111)180840
12/08/2021
FIRST IT BUSINESS SOLUTIONS
SOFTWARE SRL, SAT HARPIA
NR. 214, JUD. ALBA, SAT HAPRIA,
ALBA, ROMANIA

M 2021 05936

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

HIDRONIC
(531)

(540)

FIRST IT
(511)

(111)181271

http://api.osim.ro/video/49/46/49462.mp4

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 05941

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Dezvoltare
software,
programare
și
implementare, consultanță tehnică privind
instalarea și întreținerea de software de
calculator, instalare și personalizare de
aplicații software de calculator, instalare,
întreținere, reparare și service de software de
calculator, proiectare personalizată de software,
configurare de software de calculator, design
și dezvoltare de software, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
dezvoltare de software pentru terți, actualizare

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 01.15.15; 15.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#065cab), gri (HEX #554e50), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05942

(111)181224

12/08/2021
PANFIL CONSULT SRL, STR.
BRANDUSELOR NR. 7, BL. G3,
SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

DOPPIO AND JULIET
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru

depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (veselă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, veseala, tacamuri si
ustensile de bucatarie, căni de cafea şi ceai,
pahare din plastic sau hârtie, căni cu pereţi
dubli, pahare pentru cafea şi ceai, servicii de
ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi produse
de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de servit),
infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare si
strecuratoare de ceai, ceainice (neelectrice),
cutii/recipiente pentru cafea şi pentru ceai
(articole de masă), termosuri, capace.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
̆ bauturi nealcoolice pe baza
si̧ cafea artificiala,
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
̆ ̧tei,
esente din cafea si ceai, orez, paste si̧ tai
̆ ă si̧ preparate din cereale,
tapioca si̧ sago, fain
̂
paine,
produse de brutărie, patiserie si̧ produse
̆
de cofetarie,
gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
̆ ̂ınghe ̧tata,
̆
de cereale dulci şi sărate, ciocolata,
sorbeturi si̧ alte produse similare sub formă
̆ comestibile, zahar
̆ şi îndulcitori,
de ̂ınghe ̦tata,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
̆ drojdie, praf de copt,
agave, miere, melasa,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
o ̧tet, sosuri si̧ alte condimente, ghea ̧tă (apă
̂ınghe ̧tata).
̆
̆
32. Bere, bauturi
non-alcoolice, ape minerale
̆
̆
si̧ gazoase si̧ alte bauturi
nealcoolice, bauturi
din fructe si̧ sucuri de fructe, siropuri si̧
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
̆
bauturilor,
amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
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distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veselă, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare şi strecurătoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
̆ băuturi
cu gheata, cacao si̧ cafea artificiala,
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
̆ ̧tei, tapioca si̧ sago,
si ceai, orez, paste si̧ tai
̂
̆ ă si̧ preparate din cereale, paine,
fain
produse
̆
de brutărie, patiserie si̧ produse de cofetarie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
̆ ̂ınghe ̧tata,
̆ sorbeturi si̧
dulci şi sărate, ciocolata,
̆
alte produse similare sub formă de ̂ınghe ̦tata,
̆ şi îndulcitori, înlocuitori ai
comestibile, zahar
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
̆ drojdie, praf de copt, sare, condimente,
melasa,
mirodenii, ierburi conservate, o ̧tet, sosuri si̧
̆ bere,
alte condimente, ghea ̧tă (apă ̂ınghe ̧tata),
̆
bauturi
non-alcoolice, ape minerale si̧ gazoase
̆
̆
si̧ alte bauturi
nealcoolice, bauturi
din fructe si̧
sucuri de fructe, siropuri si̧ alte preparate non̆
alcoolice pentru fabricarea bauturilor,
amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
̆
asisten ̧tă ̂ın managementul afacerilor, ̂ıntrebari
privind afacerile, auditul afacerilor, consultan ̧tă

̂ın organizarea si̧ managementul afacerilor,
consultan ̧tă ̂ın managementul afacerilor, servicii
̆
specializate privind eficien ̧ta afacerilor, evaluari
ale afacerilor, investiga ̧tii privind afacerile,
̆
consultan ̧tă ̂ın organizarea afacerilor, cercetari
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultan ̧tă
profesională ̂ın afaceri, oferirea de informa ̧tii
̂ın domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informa ̧tii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstra ̧tii
cu produse, servicii de externalizare (asisten ̧tă
de afaceri), servicii de agen ̦tie de import̂
export, strangerea
la un loc, ̂ın folosul ter ̧tilor,
a unei game variate de bunuri, cu excep ̧tia
̂
transportului acestora, permi ̧tand
clien ̧tilor să
vadă si̧ să cumpere ̂ın mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
̂
prin intermediul magazinelor de vanzare
cu
̂
̆
amanuntul,
al punctelor de vanzare
cu ridicata,
̂
prin intermediul automatelor pentru vanzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin post
̧ ă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informaţii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
̆ (snack-bar), închirierea aparatelor
pentru gustari
de gătit, servicii de bucătari personali.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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(111)180772

13/08/2021
CONSTANTIN PANDELEA,
STR. GHIMPAŢI NR. 23, BL. 2,
SC.3, ET.1, AP.70, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

FERONE

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea vânzărilor pentru terţi, servicii de
comerţ online sau prin magazine fizice, cu
amănuntul sau en-gross, pentru accesorii de
feronerie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 05950
(111)181188
13/08/2021
MADALIN ADRIAN FOLOSTINA,
ALEEA ROTUNDĂ NR.4 BL.H6,
SC.A, ET.1, AP.7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

ESSTOC
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, verde
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea şi livrarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, servicii de tratare a materialelor
care pot fi prezente în timpul producţieioricăror
substanţe sau obiecte, altele decât o clădire,
de exemplu, servicii care implică tăierea, pilirea,
lustruirea prin abraziune sau acoperire metalică,
prelucrarea şi tratarea produselor alimentare,
de exemplu zdrobirea fructelor, măcinarea făinii,
conservarea alimentelor şi a băuturilor, afumarea
alimentelor, congelarea alimentelor.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181024
13/08/2021
OLTINA IMPEX PROD COM SRL,
STR. SOCULUI NR. 20A, JUD.
PRAHOVA, URLAȚI, PRAHOVA,
ROMANIA
M 2021 05969

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Făină Mercy
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină, făină de grâu, făină de porumb, mălai.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor făină, făină de grâu, făină de porumb,
mălai (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 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 comercializare in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05979
(111)180736
15/08/2021
EURO-ALCO S.R.L., STR.
BUCURIEI NR. 20, CHIŞINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA
ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ȘTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180796
16/08/2021
SC TRIFU SRL, B-DUL 1
DECEMBRIE 1918 NR. 130, AP. 11,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
M 2021 05985

(540)

LOGOFĂT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice, cu exceptia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea in avantajul tertilor a produselor
specificate in clasa 33, permitand consumatorilor
sa le vada si sa le achizitioneze cat mai comod
prin magazine en gros si en detail, prin cataloage
de vanzare, prin corespondenta, prin mijloace
electronice,prin intermediul site-urilor web.

TRIFU SERVICII
FUNERARE Profesionale
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 05995
(111)181404
16/08/2021
S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L,
STR. VLADIMIR STREINU, NR. 22,
CAMERA 5, JUD. CALARASI, SAT
SARULESTI COM. SARULESTI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(740)

TELURIC
(511)

DELICII DE SARULESTI
RADUTA LAKE
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1035518 din
data 13.12.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: SARULESTI.

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16; 26.01.15
(591) Culori revendicate:maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
uleiuri și grăsimi comestibile, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
produse alimentare și hrană pentru animale.
───────

CABINET N.D. GAVRIL SRL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

(540)

(531)

(111)181183
16/08/2021
CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 06001

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, altele decât uleiurile esenţiale.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, serviii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, 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 cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, 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, cu scop educativ, cultural sau de
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 06008
(111)181117
17/08/2021
NECULA GEORGIANA, STR.
GHIMPAŢI NR.17, BL.3, SC.3,
AP.65, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
YUKSEL VEYSI, STR. EZHER NR.
16, TOZKOPARAN, GUNGOREN,
ISTANBUL, TURCIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181187
17/08/2021
CONSTANTIN PANDELEA, STR.
GHIMPATI, NR. 23, BL. 2, SC.3, ET.
1, AP. 70, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 06010

ONSEC
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 24.01.01; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
comerț online sau prin magazine fizice, cu
amănuntul sau en-gross, pentru produse de
securitate şi control acces.
───────

MIMOSA FRESHENER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Deodorante de uz uman, preparate pentru
parfumarea camerei.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 06017

17/08/2021
SMART VOLT SRL, BULEVARDUL
TIMISOARA NR. 103-111,
COMPLEXUL COMERCIAL
BUCURESTI CONSTRUCT,
CORP ADMINISTRATIV, PARTER,
CAMERA-BIROU NR. 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061327, ROMANIA

SmartVolt
1089
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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, 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, adaptoare audio, aparate cu
alimentare regulată, aparate de alimentare cu
energie continuă, aparate de transmisie în rețea,
aparate pentru retea de electricitate, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru controlul electricității,
aparatură de alimentare cu energie continuă
(baterii), aprinzătoare piezo-electrice, blocuri
de alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, componente electrice și electronice,
cabluri scart, convertoare alternativ-continuu,
convertoare de cc/ca, detectoare din cristal de
galenă utilizate în electronică, filtre electrice,
instrumente pentru distribuirea curentului
electric, sisteme și aparate pentru împământare
statică, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, baze de date
(electronice), aparate pentru înregistrări audiovideo, baze de date electronice înregistrate
pe suporturi informatice, buletine informative
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
carduri de memorie usb, carduri de memorie
usb pentru lansarea automată a adreselor url
ale site-urilor web preprogramate, cupoane care
pot fi descărcate electronic pe telefoane mobile,
documente informatice în format electronic,
felicitări electronice descărcabile pentru a fi
trimise prin poșta, fotografii digitale descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), manuale
cu instrucțiuni în format electronic, manuale
de instruire în format electronic, manuale
de pregătire sub formă de programe de
calculator, înregistrări video, înregistrări video
descărcabile, postere descărcabile, publicații

care pot fi descărcate, publicații electronice
descărcabile, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe
internet, rapoarte electronice descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, fișiere de date înregistrate, fișiere
multimedia descărcabile, agende electronice,
amplificatoare, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, aparate de recunoaștere
facială, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate și instrumente multimedia, cd-drivere
pentru calculatoare, cititoare de coduri de
bare (decodoare), cititoare pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), conectori multimedia
pentru vehicule, decodoare, adaptoare usb,
adaptoare pentru carduri de memorie flash,
agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate electronice
pentru identificarea animalelor, aparate pentru
stocarea computerizată a datelor, benzi audio
digitale fără conținut, carduri de memorie,
carduri de memorie secure digital (sd), carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de carduri
de memorie flash, componente hardware cu
memorie, discuri cu memorie, dispozitive de
memorie de firmware, dispozitive de memorie
flash portabile, discuri pentru stocarea de
date, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), etichete cu cipuri
rfid integrate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (care pot fi citite de
aparate), etichete pentru coduri de bare, codate,
hardware de stocare în rețea (nas), memorie
flash, medii de stocare digitale, memorii usb,
module de memorie, stickuri de memorie,
stocare în rețea (nas), suporturi de stocare a
datelor, unități optice pentru stocarea datelor,
unități de stocare (ssd), unități de stocare
hibride (sshd), unități de memorie electronice,
unități de hard disk, unități de memorie
semiconductoare, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, dispozitive
de automatizare pentru locuințe, dispozitive
de montare pentru monitoare, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive pentru
stocarea de date, inele inteligente, limitatoare
de semnal, panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă
subțire-ecran cu cristale lichide), organizatoare
electronice, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de automatizare pentru case,
tastaturi fara fir, tastaturi, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi multifuncționale,
terminale multimedia, alarme și echipamente
de avertizare, aparate de semnalizare,
camere retrovizoare pentru vehicule, dispozitive
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de monitorizare a bebelușilor, senzori
de fum, sisteme de supraveghere video,
etichete electronice pentru mărfuri, ozonizoare
(ozonizatoare), aparate de ozonizare (nu de
uz medical), analizoare de luminescență,
aparate de măsurare a curenților de aer,
aparate pentru analiza aerului, aparate pentru
diagnosticare, altele decât cele de uz medical,
dispozitive pentru măsurarea poluării aerului,
dispozitive de măsurare, dispozitive de control și
regulatoare, indicatoare automate de altitudine,
indicatoare de electricitate, indicatoare digitale,
instrumente de monitorizare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, adaptoare
pentru cabluri, adaptoare pentru prize,
antene și componente, aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice),
balast
pentru
dispozitive
de
iluminat,
bobine electrice, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri și fire, cabluri adaptoare pentru
căști, capace de siguranță pentru prize,
carcase pentru aparate electrice, circuite
electrice și circuite imprimate, componente
electronice,
componente
electrotehnice,
componente microelectronice, comutatoare
(electricitate),
conducte
(electricitate),
conectoare (electricitate), conector prize
(electrice), conectori tip jack, contactoare,
cutii de conexiuni electrice, diode, ecrane
tactile, întrerupătoare, inductoare, limitatoare
de curent, limitatori de tensiune, întrerupătoare
tactile (electrice), modulatoare de lumină,
modulatoare de iluminare, oscilatoare, plăci
de comutatoare, plăci semiconductoare,
prelungitoare cu prize multiple, prize de relee,
prize electrice, prize, fișe și alte dispozitive
de cuplare (conexiuni electrice), racorduri
electrice, regulatoare de iluminare, relee de
siguranță (electrice), rezistențe, rezonatoare,
semiconductoare, siguranțe electrice, suporturi
pentru fire electrice, tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de distribuție (electrice),
triode, tranzistori, tuburi electronice, valve
solenoide, mașini de numărat și sortat
bani, mașini automate de sortat și numărat
bani, aparate pentru verificarea autenticității
bancnotelor, suporturi de fixare adaptate pentru
monitoare de calculator, mouse-uri (informatică).
28. Ace pentru pompe de umflat mingi de joc,
aparate pentru obținerea unei bune condiții
fizice (de uz nemedical), articole de sport,
corzi de sărit, jocuri cu bile, jocuri sportive,
mingi (articole sportive), prăștii, accesorii pentru
păpuși, animale de jucărie, aeronave de jucărie,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru

copii, aparate de zbor de jucărie, arme de jucărie,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de joacă educative, articole pentru a face farse
(articole pentru petreceri), baloane pentru jocuri,
bile de joc, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, binocluri de jucărie, case de
jucărie modulare, case de păpuși, cărucioare de
jucărie, coarde de sărit, covoare de joacă puzzle
(jucării), costume de carnaval pentru copii, cuburi
de construit magnetice fiind jucării, cutii muzicale
de jucărie, dispozitive de făcut zgomot (jucării),
drone (jucării), figurine acționate electric cu
lumini și sunete, elemente de construcții (jucării),
figurine de jucărie, jocuri, jocuri de acțiune și
de îndemânare, jocuri de interior cu jetoane,
jocuri de societate, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri muzicale, jucării antistres,
jucării care fac zgomot, jucării comercializate la
set, jucării cu baterii, jucării cu telecomandă,
jucării de baie, jucarii de desenat, jucării de
construit, jucării de lemn, jucării de exterior,
jucării de nisip, jucării de pluș, jucării electronice,
jucării gonflabile, jucarii inteligente, jucării sub
formă de puzzle-uri, leagăne, machete sub formă
de jucării, marionete, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), mingi de joc, păpuși,
păpuși vorbitoare, plastilină, puzzle-uri, roboți de
jucărie, seturi de jucării, structuri de joacă pentru
copii, unelte de jucărie, ursuleți de pluș, yoyo.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de achiziții, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de gestionare a vânzărilor,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, administraţie comercială, indexare
web în scop comercial sau publicitar, promovare,
publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
închiriere de spaţiu publicitar pe site-uri web,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06023

(111)181252

17/08/2021
S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.
VASILE CONTA, NR. 30, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul siteurilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul siteurilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.
───────

(111)181253

17/08/2021
S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.
VASILE CONTA, NR. 30, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

CANNAQUA
(511)

17/08/2021
S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.
VASILE CONTA, NR. 30, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(511)

───────

M 2021 06024

(111)181254

CANNABIVINO

SOSTONED

(210)
(151)
(732)

M 2021 06025

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul siteurilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.
───────

(540)

M 2021 06027

(111)181192

18/08/2021
SC AVAL CASE SRL, STR.
MOHORULUI 5, BL 137 SC. A ET.
P, AP. 2, SECTOR 6, BUCURESTI,
062152, ROMANIA

AVALCASE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, scări
de metal, scări din metal, scări confecționate
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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, uși batante din metal, uși pliante din
metal, balamale metalice pentru uși, uși de garaj
metalice, uși metalice de garaj, uși exterioare
din metal, 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, pavilioane confecționate din metal.
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, corturi (nu pentru camping), corturi
(copertine) pentru rulote, țesături pentru umbrare
și pavilioane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06031

(111)181285

18/08/2021
KPMG ADVISORY SRL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, NR.89A,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI,
ROMANIA

şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

18/08/2021
KPMG ADVISORY SRL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, NR.89A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, 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 şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor,
administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări afaceri financiare, afaceri
monetare, 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 şi autentificare a calităţii, proiectarea

(111)181284

KPMG Profitax

(210)
(151)
(732)

Profitax

M 2021 06037

(540)

M 2021 06043

(111)181273

18/08/2021
KPMG ADVISORY SRL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, NR.89A,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

KPMG Corporate Tax Manager
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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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 şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

(111)181026
18/08/2021
BIANCA-MARIANA FOLEA,
STR. BĂTRÎNILOR NR. 14, BL.
21-34, SC. 1, AP. 3, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06056

(740)

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

───────

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

(540)

M 2021 06044

(111)181238

18/08/2021
COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ S.A., B-DUL FICUSULUI
NR.42, SECTOR 1, BUCURESTI,
013973, ROMANIA

BEER HUB RO
(531)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 03.13.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.02;
08.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, produse de 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 neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale, băuturi
nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, bere saison, 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, siropuri pentru
băuturi, citronadă, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, esențe nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru prepararea de băuturi
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nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe non-alcoolice pentru preparat ape
minerale aromatizate (nu sub formă de
uleiuri esențiale), extracte de hamei pentru
prepararea unor băuturi, extracte de must
nefermentat, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, extracte din hamei pentru
fabricarea berii, siropuri pentru limonadă,
must conservat, nefermentat, pastile pentru
băuturi gazoase, prafuri pentru prepararea
de băuturi, prafuri utilizate ia prepararea
băuturilor pe bază de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor răcoritoare, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, pudre
folosite ia 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 non-alcoolice pentru băuturi, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
non-alcoolice pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe, siropuri non-alcoolice 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 folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenţii de import export, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
ia fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
bere pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, 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 rețele
informatice mondiale în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu berea, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, regruparea în
beneficiul terților, a unei game diverse de
produse, in special a celor solicitate in clasele 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 poștă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
comerț în spațiu fizic, online, cu amănuntul
sau cu ridicata a produselor proprii, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, 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 intemet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi de băut private,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de local
public, servicii de restaurant și bar, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servici de barmani, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, 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, servirea de băuturi în microberării, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite de
snack-baruri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06066

(111)180644

26/08/2021
S.C. WE OFFER ALL SERVICE HR
INC S.R.L., BULEVARDUL VALEA
CETATII NR. 6, BL. B2, SCARA A,
ET. 3, AP. 7, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Lia
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.01
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil sub forma unei aplicații
mobile pentru întâlniri și găsirea perechii pe
internet, software pentru conferințe, software
pentru conferințe video.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, administrarea unui
program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii, servicii de marketing, relații publice,
dezvoltare și realizare de teste de personalitate,
teste de compatibilitate și teste de aptitudini
pentru selectarea personalului, creare de
înscrisuri cu teste de personalitate, efectuare de
teste de angajare pentru selectarea personalului,
respective teste de personal, colectare de
informații, preluare, structurare și combjrfare
de date despre persoane, în special pentru
ccîmunicarea intermediată prin transmisia de

la distanță a datelor (compilarea datelor),
elaborare de imprimate cu concepte pentru
profiluni de personalitate, precum și pentru
realizarea de teste pentru asocierea persoanelor
în domeniul profesional (recrutare de personal),
consultanță și analiză în domeniul analizelor de
personalitate, precum și analize de persoane și
caractere, elaborare de profiluri de personalitate.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri, servicii pentru conferințe
în rețea, servicii de videoconferință, Servicii
de teleconferință, distrubuire de informații cu
ajutorul transmisiei de date la distanță, în special
prin internet, furnizare de acces la o rețea,
în special pentru elaborarea de profiluri de
personalitate, precum și pentru colectarea și
compilarea de oferte și cereri pentru asocierea
persoanelor în domeniul privat și profesional,
furnizare de acces la o rețea, în special pentru
intermediere de parteneri prin transmisie de date
la distanță, cu ajutorul unei structuri de oferte
orientată spre ofertă și cerere.
41. Educație, organizare de evenimente de
facilitare a relationarii, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, asistență profesională
individualizată (coaching), orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
în special elaborare și realizare de profiluri
psihologice de personalitate și teste de
personalitate, organizare și coordonare de
seminarii, organizarea de congrese, conducere
de ateliere (divertisment), organizare de întâlniri
între persoane pentru activități de agrement.
42. Platforma ca serviciu de comunități pe
baza de interese, platformă ca serviciu care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, crearea unei rețele de informații prin
intermediul transmisiei de la distanță a datelor
pentru colectarea și combinarea cererilor și a
ofertelor pentru asocierea persoanelor în mediul
privat și personal, crearea unei baze de date
orientate spre ofertă și cerere prin intermediul
transmisiei de date la distanță, în special pentru
intermediere de parteneri prin transmisie de date
la distanță, elaborare de software de calculator,
în special pentru crearea de profiluri și de teste
de personalitate și intermediere de parteneri.
45. Servicii matrimoniale, relationare sociala prin
intermediul internetului, servicii de prezentare si
de organizare de întâlniri, servicii de rețele de
socializare on-line, servicii personale și sociale
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oferite de terți pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, analiza conflictelor interumane în
mediu privat și profesional respectiv servicii
de intermediere privind conflictele interumane,
consultanță și cercetare în domeniul analizei
cuplurilor, acordare de licențe pentru drepturi de
proprietate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06071

(111)181241

19/08/2021
SC SOLARIS PLANT SRL, STR.
VALEA CASCADELOR NR.
21, SECTOR 6, 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)

SOLARIS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.03
(591) Culori revendicate:galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), terpene (uleiuri esențiale), ulei de
lavandă (uleiuri esențiale), ulei de migdale
(uleiuri esențiale), ulei de trandafiri (uleiuri
esențiale), esență de mentă (ulei esențial).
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, produse secundare rezultate din
tratarea boabelor de cereale de uz medical,
seminţe de uz farmaceutic, uleiuri de uz medical,
ceaiuri de uz medical, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, preparate din plante de uz medical,
compoziţii din plante medicinale de uz medical,
extracte din plante medicinale, folosite în scop
medical, extracte din plante şi din ierburi de
uz medical, aditivi nutritivi de uz medical,
alimente dietetice de uz medical, antiseptice,
băi medicinale, balsamuri de uz medical,
băuturi dietetice de uz medical, beţişoare
fumigante (pentru uz farmaceutic), bomboane
de uz farmaceutic, calmante, cărbune de lemn
de uz farmaceutic, cataplasme, decocturi de
uz farmaceutic, depurative, digestive de uz
farmaceutic, făină de uz farmaceutic, febrifuge,
grăsimi de uz medical, gumă de mestecat
de uz medical, infuzii, laxative, loţiuni de uz
farmaceutic, medicamente balsamice, nămoluri
balsamice (pentru uz medical), nămoluri
medicinale, pâine pentru diabetici, pomezi de
uz medical, poţiuni medicinale, preparate de uz
medical pentru inhibarea apetitului, purgative,
rădăcini medicinale, remedii de uz dentar,
remedii pentru medicină umană, săruri de
uz medical, săruri de uz medical pentru
baie, scoarţă de copac de uz farmaceutic,
sedative, siropuri de uz farmaceutic, suplimente
alimentare minerale, supozitoare, tincturi de uz
medical, tizane (ceai de uz medical), unguente
de uz farmaceutic, zahăr de uz medical,
suplimente alimentare pe baza de polen de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
propolis (de uz medical), propolis pentru uz
farmaceutic, suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă, lăptişor de matcă pentru
uz farmaceutic, tonice (medicamente), elixiruri
(preparate farmaceutice).
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,
seminţe şi fructe oleaginoase preparate pentru
consum uman, fructe, legume, plante aromatice
în formă conservată, uscată, fiartă, congelată
sau preparată, inclusiv seminţe de chia, tarate de
psyllium, seminţe decorticate de canepă, uleiuri
comestibile de măsline, uleiuri comestibile de
floarea soarelui, ulei din seminţe de canepa
pentru uz culinar, ulei de in, instant pentru băuturi
din cereale cuprinse în această clasă, batoane
alimentare pe bază de nuci, batoane pe bază
de fructe şi fructe nucifere, batoane nutritive pe
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bază de soia, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de tofu, gustări pe bază de alune, gustări
pe baza de legume, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de brânză, fructe uscate, fructe
uscate măcinate, amestecuri de fructe uscate.
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,
fulgi de cereale, cereale preparate pentru uz
uman, cicoare, orz decojit, orz măcinat, băuturi
pe bază de ceai, băuturi pe bază de cicoare,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de cereale şi batoane energizante, produse
din cereale sub formă de batoane, gustări pe
bază de grâu, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), biscuiţi,
biscuiţi sandvici, biscuiţi cu fructe, sărăţele,
grisine, vafe, gofre, cereale, cereale procesate,
pudră de cereale, ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, făină de cereale,
mixuri de cereale măcinate, seminţe de cereale
procesate, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale şi fructe uscate, măcinişuri din
cereale integrale, terci instant, terci de ovăz, terci
de dovleac (hobak-juk), terci alimentar pe bază
de lapte, pufuleți, cereale pentru micul dejun,
terci şi griş, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, plante aromatice (prelucrate),
infuzii de plante, plante aromatice pentru uz
culinar, seminţe de cânepă pentru consum
uman, condimente şi amestecuri de condimente,
inclusiv conţinând seminţe de chia, tarate de
psyllium, seminţe decorticate de cânepă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute si neprocesate, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ,
cereale brute (neprelucrate), resturi de la
prelucrarea cerealelor pentru hrana animalelor,
tărâţe de cereale, seminţe crude, germeni de
cereale, plante leguminoase proaspete, plante
proaspete, plante naturale vii, plante uscate,
seminţe de chia şi seminţe decorticate de
cânepă neprocesate, tărâţe şi tărâţe de psyllium.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri non-alcoolice şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, sucuri din legume sau
fructe, băutură răcoritoare preparată din sirop
de orz (orjad), instant centru băuturi din cereale
(produse pentru prepararea băuturilor) cuprinse
în această clasă, apă cu arome, băutură

răcoritoare din ghimbir, băuturi cu proteine,
băuturi izotonice, băuturi energizante, băuturi
din legume, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi pe bază
de orez, nefiind înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte),
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, cidru
fără alcool, cocteiluri fără alcool, efervescente
(prafuri pentru prepararea băuturilor), esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu sub
formă de uleiuri esențiale, limonade, nectaruri de
fructe, nealcoolice, siropuri de fructe, smoothies,
sorbeturi (băuturi).
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de agentii de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, servicii
promoţionale comerciale, prezentare de produse
în scopuri promoţionale, servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06072
(111)181249
19/08/2021
ELISA MED SRL, STR. DR. AUREL
LAZĂR NR.6, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(111)180645
19/08/2021
S.C GLOBAL REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL, STR.
ARMAND CĂLINESCU NR.2, ET.1,
BIROUL 3, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06078

(740)

CABINET DE MARCI-BREVETEDESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITESTI, 110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

(540)

ElisaMed Secret of perfection
PITESTI RESIDENCE

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, servicii oferite
de spitale, sanatorii, servicii de terapie fizică,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni.
───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1033505/23.11.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "PITEŞTI" şi "RESIDENCE".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 26.11.08; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black 6C, Pantone neutral blackC),
albastru (Pantone 279C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisă, online, radio si TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenţii de import-export.
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, evaluări imobiliare, management
imobiliar, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea apartamentelor, colectarea chiriilor.
37. Servicii de construcții civile şi industriale,
servicii de instalații și reparații, staţii de distribuție
carburanți pentru vehicule, realimentare şi
întreținere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06082

(111)180646

19/08/2021
SC VYSCOAT FASHION SRL,
STR ZIMBRU, BL 326, SC A, ET 4,
AP 2, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
730189, VASLUI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.
───────

(210)
(151)
(732)

STIRI EST WWW.STIRIEST.RO
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1035069
din data 08.12.2021 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”STIRI”.

(740)

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Culori revendicate:albastru deschis, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing, servicii de
promovare.

(111)180735
20/08/2021
ECOWOODBAG SRL, STR.
OCTAVIAN GOGA NR. 25, AP. 4,
JUDETUL CHISINAU, CHISINAU,
MD-2005, REPUBLICA MOLDOVA
M 2021 06095

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU NR. 6, AP. 110,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06094

(111)181196

20/08/2021
XIMOBILIARE S.R.L., STR.
CURTEA DOMNEASCĂ NR. 9,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

MAGDALENE WOODBAG
(531)
(511)

X Imobiliare Cu noi
visurile devin realitate !
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
Culori revendicate:negru, galben, alb,
gri

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genți, genți de pânză, genți de mână, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi umbrele
de soare, bastoane, bice şi articole de şelărie,
zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier,
oglinzi,
rame,
containere
nemetalice pentru depozitare sau transport,
coşuri nemetalice, coşuri decorative din lemn,
coşuri de picnic, coşuri pentru flori, oase,
coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
1100
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chihlimbar galben, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06096

(111)181269

20/08/2021
ROMAQUA GROUP S.A., STR.
CARPAŢI NR. 46, JUDETUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR.23, BL. M
106, SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030981, ROMANIA

(540)

Fiecare picătură de
apă contează, Borsec,
izvor de sănătate
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape minerale şi gazoase, apă îmbuteliată,
apă minerală (băuturi), apă carbogazoasă, apă
plată, ape de masă, ape de izvor, apă tonică, apă
cu arome, apă îmbogățită nutritiv, apă potabilă cu
vitamine, apă îmbogățită cu minerale, apă lithia
(bogată în litiu), apă potabilă purificată.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul prin cataloage,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse
și prestării de servicii, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing și promoționale,
difuzarea de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, prospecte, fluturași, broșuri și material
tipărit), distribuire de eșantioane/ mostre,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri

comerciale, distribuire de anunțuri publicitare
și comerciale, producția de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, prezentare
de produse, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate și marketing,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi nealcoolice, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul și cu ridicata, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea de evenimente,
inclusiv evenimente sportive, toate acestea în
legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse, depozitare de produse,
depozitare temporară de livrări, depozitare și
livrare de bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare și ambalare
de bunuri, subdivizarea și reambalarea bunurilor,
servicii de transport și depozitare, transport și
livrare de bunuri, servicii de livrare a mărfurilor,
servicii de manevrare și transport de mărfuri,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de transport și expediție de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
și livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri, ridicare de mărfuri,
servicii de distribuție, servicii de expediere,
servicii de transport comercial de mărfuri,
servicii de urmărire a mărfurilor, aranjamente de
călătorie, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 32.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06120
(111)180836
20/08/2021
GABRIEL MICU, STR. PINULUI,
NR. 4, SC. B, AP. 9, JUD. BACAU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180647
25/08/2021
ROBERT-LAURENTIU-NICOLAE
GURAN, STR. LIVIU REBREANU
NR.7, BL.51, SC.2, ET.6, AP.72,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 06123

(540)

SmileART
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistenţă stomatologică, cu activităţi specifice,
cum sunt: tehnică dentară, radiografii,
implantologie,
tratamente
stomatologice,
evaluare medicală şi analize specifice
domeniului, servicii medicale, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a dinților.
───────

CORMORANII
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:verde (HEX
#00A859), rosu (HEX #ED3237), gri
(HEX #373435)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Articole și echipament de sport
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive
───────

(111)181218

(210)
(151)
(732)

M 2021 06133

(740)

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

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

(540)

FUMEVAPES
(511)
1102

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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
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 lichidă pentru 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 fără fum,
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.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180648
30/08/2021
ALL IN ONE LEARNING SRL,
STR. REPUBLICII NR. 109, ET.
2, AP. 5, JUDEȚ CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2021 06136

ALL IN ONE LEARNING
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
7656 C, PANTONE Medium Purple C),
albastru (PANTONE Process Cyan C),
verde (PANTONE 361 C, PANTONE
7730 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de studiere a
pieţei şi de sondare a opinei publice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06156
(111)180797
23/08/2021
SC WOLFIE PRINT & DESIGN
SRL, ALEEA PORTIȚA NR. 2,
BL. 13, SC. A, ET. 4, AP. 13, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180649
23/08/2021
SC KINETO CONSULT SRL,
SOSEAUA COLENTINA NR. 3C,
BL. 33C, SC. A, AP. 30, ETAJ 7,
SECTOR 6, BUCURESTI, 021152,
ROMANIA

M 2021 06165

Kineto CONSULT

HIVE 2S

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată
cu nr. OSIM 1034087 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: ” Kineto” și ”CONSULT”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.03; 26.11.07; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de tatuare, servicii de îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, tratament cosmetic al tatuajelor, cu
laser, servicii de micropigmentare.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consultații medicale, controale medicale,
servicii medicale, servicii de masaj, servicii de
fizioterapie.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06184
(111)181405
24/08/2021
ANDRU IOSEF CONSULTING
SRL, SAT BOZOVICI, NR. 822,
JUDETUL CARAS SEVERIN,
BOZOVICI, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)

(111)181133
24/08/2021
OSCAR CREATIVE SRL,
SOSEAUA MANGALIEI NR.9,
BL.J5, SC.B, AP.32, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06196

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

PRIMUL ACOPERIȘ
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1035118 din data
08.12.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: " ACOPERIȘ ".

JACK'S BARBER
SHOP ESTD. 2019

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
07.03.11
(591) Culori revendicate:rosu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de publicitate și marketing online, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, publicitate online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de comenzi online,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, vanzare cu ridica a materialelor de
constructii.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.12; 01.01.01; 14.07.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igiena si de frumusețe pentru
oameni, servicii de frizerie. servicii de bărbierire,
servicii oferite de saloane de frumusețe, servicii
oferite de saloane de coafură.

───────
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(111)181134

organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizarea de concursuri educative,
publicare de materiale didactice educative.

(210)
(151)
(732)

M 2021 06202

(740)

PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVIŢEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, 010708, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Happy Learners are
Effective Learners

(540)

24/08/2021
IHB LANGUAGE TRAINING
CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU, NR. 29, BL.
33, SC. 3, ET. 8, AP. 105, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(540)

M 2021 06204

(111)180650

25/08/2021
SLH CAPITAL SRL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.
42-44, BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
B, ETAJ 3, ARIPA B2, CAMERA
12, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, coordonare de expoziții cu scop
educativ,
organizare
de
convenții
cu
scopuri educative, organizare de competiții
educative, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare și coordonare
de prelegeri, organizarea de seminare,
academii (educație), administrarea serviciilor
educaționale, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri prin corespondență, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, organizarea
de cursuri lingvistice, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, organizarea de
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
educație, furnizare de difuzare de materiale
educative, elaborare de materiale educative,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul limbilor străine,
furnizare de școli și cursuri de limbi străine,
organizare de cursuri de limbi străine, furnizarea
de pregătire extrașcolară în centre specializate,
servicii de academii de studii specializate în
predarea limbilor străine, servicii de predare a
limbilor străine, organizarea de cursuri de limbi
străine, servicii educative în domeniul predării
limbilor străine, elaborare de manuale educative,

Vitalitas Centru de
longevitate activă
(531)

Clasificare Viena: 02.07.23; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
555C), gri (Pantone 446C), albastru
(Pantone 2766C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii oferite
de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe
timpul zilei (masă și cazare).
44. Servicii medicale, servicii de cămine de
bătrâni.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06205
(111)181406
25/08/2021
ANDREI VOCILA, STR. CERBULUI
NR. 27, AP. 1, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

ALBERT RESIDENCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.

(111)180681
25/08/2021
PEDALAS RO SRL, ŞOS. REDIU
NR. 6A, BL.482E, SCARA D, ETAJ
3, AP.16, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
M 2021 06212

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06207

(111)180798

25/08/2021
SC TERMO AMBIENT DESIGN
SRL, STR. MĂLINULUI NR. 1,
LOT 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(531)
(511)

CALDORE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de încălzire (centrale termice) și
aparate și instalații sanitare.
35. Servicii de agenție de import-export,
furnizarea unei piețe comerciale online și offline
pentru cumpărătorii și vânzătorii de aparate de
încălzire (centrale termice) si aparate și instalații
sanitare.
───────

PEDALAS MOVING
FOR A BETTER LIFE
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, afișaj, agenții
de relații cu publicul, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, creare de texte
publicitare, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, întocmire de reclame,
marketing pentru evenimente, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, 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 accesorii pentru biciclete.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, educație, divertisment și
sport, servicii educative, de divertisment și
sportive, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, servicii oferite de cluburi de fani,
certificare de servicii de educație, certificare
de competențe profesionale, divertisment de
tipul turneelor, divertisment interactiv on-line,
educație și instruire, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de activități
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recreative, furnizare de divertisment video printrun site internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de știri referitoare la sport,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, îndrumare, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare
de evenimente de ciclism, coaching sportiv,
antrenament sportiv, arbitraj sportiv, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
activități sportive, antrenamente sportive, sport
și fitness, cronometrarea manifestărilor sportive,
organizarea turneelor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, pregătirea profesorilor de sport,
închirierea terenurilor de sport, organizarea de
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, servicii de
educație sportivă, cursuri de pregătire sportivă,
coordonare de evenimente sportive, furnizare
de informații despre exerciții fizice pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre educație fizică pe
un site web online, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, organizare de
curse de biciclete, organizare, planificare și
coordonare de curse de biciclete.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180664
25/08/2021
COMPAGNIE FINANCIÈRE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER
SA, 27 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT-MALO,
35400, FRANȚA
M 2021 06215

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IRYS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Îngrășăminte,
biostimulatori
foliari,
biostimulatori pentru sol, produse organice și
minerale pentru a stimula fertilizarea și creșterea
plantelor și culturilor.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06218

(111)181407

25/08/2021
GARDEN PROIECT SRL, SAT
MĂDĂRAŞ, NR. 261, JUD.
HARGHITA, COMUNA MĂDĂRAȘ,
537071, HARGHITA, ROMANIA

Vigh Beata - Persoana Fizica
Autorizata, STR. KOSSUTH LAJOS,
NR. 28, AP. 13, MIRECUREA-CIUC,
JUD. HARGHITA, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

GARDEN PROIECT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036485 din data
20.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ” GARDEN PROIECT”.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.01;
05.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier de grădină, mobilier de grădină din
lemn, mobilier stradal, nu din metal.
28. Echipamente pentru terenuri de joacă,
echipamente din lemn pentru terenuri de joacă,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.
31. Plante verzi naturale de uz decorativ, copaci
și produse forestiere, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, flori, plante de
pepinieră, plante naturale utilizate ca decoruri
pentru acvarii, rizomi vii, plante și flori naturale,
plante cu frunze, plante agățătoare, ierburi
(plante), plante cu flori, plante de apartament,
trandafiri (plante), ferigi, răsaduri, culturi de

salată, bacă, fructe proaspete, arbuști, meri,
arbori, arbuști fructiferi, pomi fructiferi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fertilizanți pentru părmânt, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătura cu semințe de iarbă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gazon/turbă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fertilizanți de pământ, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe
de iarbă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gazon/turbă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fertilizanți pentru
părmânt, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu semințe de iarbă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gazon/turbă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pomi fructiferi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu răsaduri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pomi fructiferi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu plante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu răsaduri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pomi fructiferi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu răsaduri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mașini pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier stradal, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terenuri de joacă, 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 mașini
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilier de grădină, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru 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 online în legătură cu mașini pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier de grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier stradal, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru terenuri de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
publicitate și marketing.
42. Servicii oferite de un laborator biologic.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii oferite de ferme agricole,
horticultură, grădinărit și amenajare peisagistică,
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servicii de pepinierist, plantare de copaci,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, amenajare peisajistică, îngrijirea
grădinii sau a straturilor de flori, servicii pentru
horticultură, cultivare de plante, întreținere de
grădini, proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06225

(111)180799
25/08/2021
SC COMOARA MUNȚILOR
TRASEE MONTANE SRL,
BULEVARDUL CETĂȚII NR. 46,
CAM.1, SC. A, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 06227

(111)180665

25/08/2021
MIB PRODCOM SRL, STR.
TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SP.COM. 1 PARTER, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

COMOARA MUNȚILOR
Trasee montane
(531)

Aluneta
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
03.05.03; 05.07.06
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#7a3111)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe şi legume proaspete, produse
agricole, horticole şi forestiere, plante şi flori
naturale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
06.01.02; 05.01.01
(591) Culori revendicate:albastru , alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de rezervarea locurilor de călătorie,
transportul cu autobuzul, transportul cu maşina,
servicii de şoferie, însoţirea turiştilor, transportul
de pasageri, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, servicii
de transport, transportul turiştilor, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
rezervări de călătorie, rezervarea locurilor de
călătorie.
41. Efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, educaţie
fizică, instruire practică (demonstraţii), furnizarea
facilităţilor de recreere (rapel, rafting, tiroliană),
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
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recreaţionale (asistență/ghidaj), servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepţia
vehiculelor, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională și instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180666
25/08/2021
GABRIEL CRISTIAN BUZDUGAN,
STR. GIORDANO BRUNO NR. 70,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400243, CLUJ, ROMANIA

M 2021 06235

CăsuţeCăţei
(111)180867
25/08/2021
MEGA PRINT S.R.L., PIAȚA 1
MAI NR. 4-5, JUDEŢ CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06228

(740)

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau din material plastic, cuști pentru
câini.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 06237

(111)180667

26/08/2021
A&A MEDICAL VET SRL, STR.
TÂRGU NEAMŢ NR. 30, BL. 715A,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Te Me
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Caiete, caiete școlare, caiete de scris,
caiete de exerciții, caiete pentru caligrafie cu
stiloul, caiete de activități individuale, caiete
de activități pentru copii, hârtie și carton,
produse de imprimerie, materiale didactice și
de instruire, rechizite școlare, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare.
───────

A&A Medical Vet
(531)

Clasificare Viena: 03.06.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loțiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
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veterinar, celule stern pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical sau
veterinar, tratamente (medicinale) pentru pielea
animalelor.
31. 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, 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, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,
pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,

comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substanțe
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, 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, 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 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 căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase
pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez
natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,
preparate alimentare pentru pisici, preparate
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comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, 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, substanțe nutritive (hrană) pentru pești,
substanțe de alimentare pentru albine, săruri
minerale pentru bovine, tablete de drojdie pentru
a fi consumate de animale, turte de oleaginoase,
sare pentru vite, urluială (hrană pentru animale).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor

de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de facturare,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
închiriere de echipament de birouînspațiipentru
co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentruterți, 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, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de spectacole
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, marketing cu public țintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
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sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile 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 sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete 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 articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare.
39. Servicii de ambulanță veterinară (transport).
41. Educație, instruire, divertisment, 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,
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, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative.
42. Servicii de laborator veterinar (cercetare
medicală veterinară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, Servicii de medicină
alternativă, creșterea animalelor, îngrijirea
animalelor, servicii de acvacultură, servicii de
aromaterapie, terapie asistată cu animale servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,

examinare medicală (screening) pentru animale,
servicii medicale clinice, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, servicii de
telemedicina, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură, asistență
veterinară., servicii chirurgicale veterinare,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii agricole și
veterinare, servicii veterinare, furnizare de
informații despre servicii veterinare, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06239

(111)180668

26/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Alergiclar by QF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
si alte substanțe de spalare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si 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 si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, înghetata, șerbeturi si alte glazuri
comestibile, zahar, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, otet, sosuri.
35. Servicii de comerţ si de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06240
(111)180670
26/08/2021
Q.F. LABORATORIES SRL,
STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(111)181203
26/08/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06241

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDEŢ
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

Dermaticlar by QF
(540)

Îngerii Păzitori

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
si alte substanțe de spalare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si 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 si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, înghetata, șerbeturi si alte glazuri
comestibile, zahar, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, otet, sosuri.
35. Servicii de comerţ si de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.
───────

(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

1115

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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 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
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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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06243

(111)180879

26/08/2021
MANCUNIANS GROUP SRL, STR.
GRĂNICERILOR NR. 107, AP. 9,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

Karaffe
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, 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
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a
produselor precum: carne, peşte, păsări de curte
şi vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, fructe
cristalizate, fructe glazurate, băutură din lapte şi
fructe (milk shake), lichior de ouă non-alcoolic,
băuturi pe bază de lapte, substituenţi de lapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
uleiuri şi grăsimi alimentare, crustacee, moluşte,
mezeluri, alge de mare conservate, supe,
trufe, 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 şi fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, flori comestibile,
uscate, cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, bibimbap, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, batoane şi gustări
pe bază de cereale, sandvişuri, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, mix pentru
clătite sărate, pudră, glazură şi cocă pentru
produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi din cafea cu lapte, cafea
neprajită, preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, băuturi pe bază de
cafea, arome de cafea, băuturi pe bază de ceai
cu lapte, spume de ciocolată, spume pentru
desert, decoraţiuni din ciocolată, paste tartinabile
pe bază de ciocolată, bomboane, praline,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
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mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, sosuri pentru salate, dulce de leche,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
orezul şi/sau pastele/ feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient orezul/pastele,
pacheţele de primăvară, jeleu de fructe, coulis de
fructe, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cafenea, bar,
snack-bar, pensiune, hotel, cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
bucătari personali, servicii de barmani, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi.
───────

(111)180669
26/08/2021
DAMY ORTOMED SRL, STR.
MACIESULUI, NR. 6, JUDETUL
MURES, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06244

(740)

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

(540)

MEDTOTAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.12
(591) Culori revendicate:rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de marketing şi promovare,
publicitate online pe o reţea de computere,
managementul afacerilor, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
recrutarea personalului, toate aceste servicii
în legătură cu domeniul medical, facturare
medicala, compilare automată a datelor
medicale în baze de date computerizate,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice și sanitare și de
produse medicale, servicii administrative privind
trimiterea pacientilor, tinere a evidenței dosarelor
și fișelor privind istoricul medical personal.
39. Servicii de ambulanta (transport), transportul
pasagerilor cu ambulanta, insotirea pacientilor in
timpul transportului.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
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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.
44. Servicii medicale, 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, furnizare
de centre de recuperare fizică, furnizarea
de 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
îngrijire mentală, îngrijire paliativă, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
farmaceutice, consiliere farmaceutică, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, consultații medicale, informații
medicale, efectuarea examenelor medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de analize medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, precum
examinările cu raze x şi prelevarea de probe de
sânge, servicii de psiholog, servicii de evaluare
medicala, compilarea rapoartelor medicale,
servicii de imagistica medicala, testare genetica
in scopuri medicale, testare psihometrica
in scopuri medicale, analiza toxicologica in
scopuri medicale, analiza alcoolemiei in scopuri
medicale, analiza tesuturilor umane tratament
medical, furnizare de asistență medicală pentru
monitorizarea pacienților care urmează un

tratament medical, screening de adn pentru
scopuri medicale, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, 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, tratamente
terapeutice pentru față si corp, consultanta si
consiliere legate de nutritie, servicii de terapie,
fizioterapie / terapie fizică.
───────

(111)181201

(210)
(151)
(732)

M 2021 06245

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

26/08/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

Vinerea Filmului Românesc
(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), publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor.
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
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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
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, promovarea serialelor
(filme) pentru terți, promovare filme, regie
de film pentru filme publicitare, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, publicitate
pentru cinematografe, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, intermediere publicitară în
cinematografe, publicitate în cinematografe,
producție de reclame cinematografice, închiriere
de timp publicitar în cinematografe.
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
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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
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, transmisie
de filme video, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de filme cinematografice prin satelit,
radiodifuziune de filme cinematografice pe
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internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
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
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
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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, prezentare de filme, distribuție
de filme, divertisment prin filme, proiecții de
filme cinematografice, pregătirea subtitrărilor
pentru filme, proiecție de filme video, dublare
de filme, filme cinematografice (proiecții de -),
prezentare de filme cinematografice, furnizare
de filme nedescărcabile, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme pentru
televiziune, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, producție de efecte speciale
pentru filme, servicii pentru producția de filme
cinematografice, creare de formate pentru filme,
producție de spectacole și filme, producție de
filme în studiouri, furnizare de informații despre
filme, închiriere de filme pe dvd, producție de
filme cinematografice de animație, prezentări de
filme în scopuri educative, producție de melodii

pentru filmele cinematografice, prezentări de
coloane sonore pentru filme video, servicii de
înregistrări în studio pentru filme, producție
de filme de televiziune și cinematografice,
servicii informative cu privire la filme video,
producție de filme în scopuri de divertisment,
închirieri de filme cinematografice și înregistrări
sonore, servicii de informații despre programul
filmelor, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, închiriere de decoruri
pentru televiziune și filme cinematografice,
închiriere de filme preînregistrate sub formă
de discuri, servicii de divertisment sub formă
de filme cinematografice, servicii în producția
de filme cinematografice și telefilme, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție de filme pe bandă video și pe dvduri, servicii de înregistrări audio, de filme, video
și de televiziune, servicii de animație și efecte
speciale pentru filme și video, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii
de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
educative în arta cinematografiei, adaptări
și montaje cinematografice, montaj de filme
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, pregătire
de programe de știri pentru cinema,
planificarea proiecțiilor cinematografice, servicii
de divertisment cinematografic, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale.
42. Crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator, 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
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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
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 06247

(111)180774

26/08/2021
SMART RAINBOW SRL, STR.
ANA IPĂTESCU, NR.9, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 54077,
MUREȘ, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

FEVERLESS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la 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, accesorii pentru
a răsuci pe par, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, accesorii pentru prins
părul, ace de fixare a meșelor false la spate
pentru coafura japoneză (tabodome), ace de
ondulat părul, ace de păr, agrafe speciale
pentru eșarfele de obi (obi-dome), agrafe și
cleme de păr, agrafe pentru păr, agrafe folosite
la ondularea părului, agrafe de prins părul,
agrafe (accesorii pentru păr), ace pentru păr,
ace ondulate pentru păr, ace de prins părul,
ace de prins părul (accesorii pentru păr), ace
de păr ornamentale pentru coafuri japoneze
(kogai), aranjamente de flori artificiale, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), articole
decorative pentru păr, bandă adezivă pentru
meșe pentru fixarea unei meșe de cap, bărbi

false, bonete pentru vopsirea părului, bigudiuri
electrice, bigudiuri din spumă, bigudiuri care nu
sunt electrice, bețe pentru decorarea părului,
bețe pentru coafarea părului, benzi pentru păr,
benzi pentru fixarea perucilor, benzi elastice
pentru păr, broderie pentru îmbrăcăminte, broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), buchete din flori
artificiale, bucle de păr, broderie, butoni, clame
de păr, clipsuri de ondulat părul, clești (accesorii
pentru păr), cocarde, dantele, cosițe de păr
împletit, elastic pentru prinderea părului, elastice
de păr, elastice pentru păr, extensii de păr,
păr fals, fileu pentru păr, fileuri de păr, fileuri
pentru barbă, flori artificiale, ghirlande artificiale,
funde pentru păr, fructe, flori și legume artificiale,
folie pentru vopsit părul, folii de aluminiu pentru
vopsit șuvițe de păr, nasturi, nasturi fantezie
folosiți ca ornament, mustăți false, moțuri
(pompoane), meșe (de păr), meșe false de
păr pentru coafura japoneză (tabomino), meșe
pentru coafuri japoneze (kamishin), mărgele
pentru meșteșuguri, mărgele pentru ornament,
mărgele, altele decât pentru crearea de bijuterii,
ondulatoare de păr, altele decât articolele
manuale, ondulatoare de păr, electrice, cu
excepția ustensilelor de mână, ondulatoare
de păr, electrice sau neelectrice, altele decât
instrumente manuale, ondulatoare pentru păr,
ornamente cu canafi pentru coafuri japoneze
(negake), ornamente de pălării (nu din metale
prețioase), ornamente de păr (cu excepția
celor din metale prețioase), ornamente de păr
sub formă de împletituri în păr, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru păr, ornamente
pentru păr sub formă de piepteni, ornamentei
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
piepteni, paiete, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor
din metale prețioase, panglici de catifea,
panglici de mătase, panglici de păr, panglici de
păr pentru coafuri japoneze (tegara), panglici
decorative, panglici din hârtie (ornamente pentru
păr), panglici elastice, panglici elastice pentru
păr, panglici (mercerie), panglici pentru cozi
împletite pentru coafură coreeană (daeng-gi),
panglici pentru împachetare, panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, panglici
pentru împachetat cadouri, bentițe pentru păr,
păr fals, păr fals pentru coafuri japoneze
(kamoji), păr sintetic, păr uman, pene (accesorii
vestimentare), pene decorative, pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), pene de pasăre
(accesorii de îmbrăcăminte), perii de ondulat
părul, cu excepția celor electrice, peruci, peruci
de clovn.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06248

(111)180671

26/08/2021
FEODOR SIMION, STR. 13
DECEMBRIE NR. 61, BL. 28, SC. B,
AP. 30, JUDEȚUL BRAȘOV, MUN.
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Jarinka
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne gătită, la borcan, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, livrate în
borcane, mâncăruri gătite constând în principal
din carne, livrate în borcane, feluri de mâncare
preparate din carne, tocană de carne si legume
(alimente), supă de vită, supă de pui, supă de
porc, supă din ciolan de vită, supă de tăieței,
supă de pește, supă din carne de porc, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, livrate în borcane.
30. Alimente preparate pe bază de tăieței,
livrate în borcane, alimente preparate din aluat,
alimente din paste făinoase uscate, prăjituri,
deserturi cu înghețată, deserturi preparate
(produse de cofetărie), plăcinte, produse de
patiserie proaspete.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de publicitate
și marketing online pentru alimente gătite,
livrate în borcane, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de preparate gătite
livrate in borcane pe bază de abonament,
servicii de comerț cu amănuntul si ridicata
de alimente gătite, in principal preparate
gătite livrate in borcane, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, 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 mâncăruri gătite, livrate în
borcane (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, 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,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terți,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante.
39. Depozitare de alimente, transport de
alimente, livrare de alimente.
40. Congelarea
alimentelor,
procesarea
alimentelor
gătite,
tratarea
alimentelor
preparate, servicii de conservare a alimentelor,
servicii de afumătorie pentru afumarea
alimentelor, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, închirieri de mașini și aparate
pentru procesarea alimentelor.
43. Servicii de mâncare gătită, la pachet, livrată
în borcane, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de preparare a alimentelor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea
de mâncare gătită, livrată în borcane, furnizare
de alimente persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de consultanță cu privire la
alimente gătite si livrate în borcane, 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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06254
(111)180672
26/08/2021
SCENTUM OBSESSION SRL,
STR. SULFINEI NR. 3, BIROU NR.
8, ETAJ 1, ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180929
26/08/2021
BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI
NR 6, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA
M 2021 06255

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

(540)

ZIPPY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană de animale sub formă de granule, hrană
la conservă care conține carne pentru animale
tinere.
───────

My CARNAL ROUGE Boudoir
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
roşu (Pantone 206C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

(111)180930

(210)
(151)
(732)

M 2021 06256

(740)

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

───────

26/08/2021
BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI
NR 6, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

(540)

NATURROS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
conserve de carne, conserve de fructe, conserve
de legume, conserve și murături.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06259

(111)180673

26/08/2021
COMPANY BUSINESS HOARĂ
SRL, STR. MIHAI EMINESCU
NR. 13, AP.1, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181206
26/08/2021
MICCA ROM SRL, STRADA
NECULAU NR 11A, TR 2, ETAJ
3, AP 15, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
M 2021 06261

CBH
Vopsele Colorate
Profesionale MICCAROM

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 26.07.25; 29.01.04; 29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2680FF), negru (HEX #191919)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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 şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:albastru (RAL 5000),
roşu (RAL 3000), galben (RAL 1003),
mov, roz, portocaliu, verde
(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.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)
(591)

M 2021 06260
(111)180674
26/08/2021
SC FREEVOLT SRL, STR. MIHAI
VITEAZU, NR 3, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

www.freevolt.ro
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06265
(111)180891
26/08/2021
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180892
26/08/2021
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE
M 2021 06266

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

(540)

DUNHILL NOCTURNE
(591)
(511)

DUNHILL OPUS NOCTURNE

Culori revendicate:gri, auriu, negru, roz
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, țigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, țigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06267

(111)180675

26/08/2021
TRANS-IMPEX STEFANIA 95 SRL,
ŞOS. AFUMAŢI 718, JUDEŢ ILFOV,
PETRĂCHIOAIA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

cai, urluială (hrană pentru animale), hranei
sintetice pentru animale, hranei mixte pentru
animale, hranei pentru animale domestice,
hranei de animale pentru înțărcarea animalelor,
produselor alimentare și hrană pentru animale,
hranei de animale derivată din fân, hrană pentru
păsări, hrană pentru păsări sălbatice (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.
40. Prelucrare de furaje.
───────

BitzAgro "Furaje Bine Făcute"
(531)

Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
03.04.24; 03.07.03
(591) Culori revendicate:galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Amestecuri de furaje complementare.
31. Paie (furaje), furaje pentru cai, urluială
(hrană pentru animale), hrană sintetică pentru
animale, hrană mixtă pentru animale, hrană
pentru animale domestice, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, produse alimentare
și hrană pentru animale, hrană de animale
derivată din fân, hrană pentru păsări, hrană
pentru păsări sălbatice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terților a amestecurilor de furaje
complementare, paielor (furaje), furajelor pentru

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06268

(111)181156

26/08/2021
NEMIRA PUBLISHING HOUSE
SRL, STR. IANI BUZOIANI 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011573,
ROMANIA

EDITURA NEMIRA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, cărți, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, broșuri, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea vânzărilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
vânzare prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin online cu vânzare de cărti pe suport
de hârtie, audiobook-uri şi ebook-uri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, traducere lingvistică,
traducere în format braille, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, redactare de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, creare şi menţinere de magazin
online cu vânzare de cărți pe suport de hârtie, şi
audiobookuri şi ebook-uri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06271
(111)181155
26/08/2021
NEMIRA PUBLISHING HOUSE
SRL, STR. IANI BUZOIANI 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011573,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

NEMIRA PUBLISHING HOUSE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, cărți, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, broșuri, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
vanzare prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin online cu vânzare de cărţi pe suport
de hârtie, audiobook-uri şi ebook-uri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, traducere în format
braille, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, redactare de texte altele decât
cele publicitare, traducere lingvistică.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, creare şi menţinere de magazin
online cu vânzare de cărți pe suport de hârtie,
audiobookuri şi ebook-uri.
───────

(111)180852
27/08/2021
PROFI ROM FOOD S.R.L.,
CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
M 2021 06273

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

(540)

lowie soft & gentle
(531)

Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
7678)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, preparate de
curăţare, lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie
abrazivă, abrazivi, corindon (abraziv), amoniac
(detergent), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, uleiuri esenţiale aromatice, esenţă
de badiana, săruri de albire, sodă de albire,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
casnice, calupuri de săpun de toaletă/ calupuri
de săpun, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, preparate pentru netezire (apretare),
săpun nu pentru uz medicinal, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor de pe rufe,
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amidon pentru rufe, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor/înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/
pastă de lustruit bijuterii, servețele, lavete,
tampoane, țesături și bureți impregnate cu
preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare

de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte,
creme pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, preparate pentru strălucirea
frunzelor plantelor, apă demineralizată pentru
maşinile de călcat de uz casnic, apă de
javel, amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii
volatile (amoniac/detergent), toate acestea
nefiind in legătură cu produse pentru curățarea,
întreținerea și igienizarea autovehiculelor.
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
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,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
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hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie
de bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape
din hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie,
hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie pergament,
hârtie de filtru, role de hârtie igienică, role
de bucătărie (hârtie), hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie de uz casnic, stegulețe decorative
din hârtie, hârtie de protecție pentru cuptor,
decorațiuni de hârtie pentru masă, cârpe de
șters din hârtie, lenjerie de masă din hârtie,
etichete din hârtie pentru cadouri, șervețele din
hârtie pentru față, decorațiuni din hârtie pentru
prăjituri, șervețele de buzunar din hârtie, fețe
de masă din hârtie, suporturi din hârtie pentru
pahare, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
suporturi de pahare din hârtie, recipiente din
hârtie pentru ambalat, prosoape de hârtie pentru
mâini, pungi din hârtie pentru cadouri, ornamente
de hârtie pentru torturi, decorațiuni din decupaje
de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
prosoape de hârtie pentru față, bavete din hârtie
pentru bebeluși, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, șervețele de masă
din hârtie, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie igienică sub formă de rolă, pungi de
hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și

machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06274
(111)180842
27/08/2021
PROFI ROM FOOD S.R.L.,
CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
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)

(540)

(540)

(111)181108
27/08/2021
ANTECH CONSULTING SRL, STR.
DRUMUL POTCOAVEI NR. 48/12/
LOT 2, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA
M 2021 06275

acrom
(531)
(591)

Dolcini CaoKid
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis, maro închis, albastru deschis,
albastru închis, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse din cacao, pudră de cacao,
cacao pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, pastă de cacao pentru băuturi,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao, băuturi
din cacao gata preparate, băuturi din cacao cu
lapte, extracte de cacao pentru consum uman,
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
băuturi, băuturi sub formă de pudră care conțin
cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, cacao (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), preparate sub
formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:roşu (HEX
#F71E1E), negru (HEX #333333)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06276

(210)
(151)
(732)

(111)181176

27/08/2021
CONSTAR DEVELOPMENT
SRL, BULEVARDUL EROILOR
NR. 16, JUDET DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130115,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

(111)180676
27/08/2021
CLINICA OANA NICOLAU SRL,
STR GEORGE GEORGESCU,
NR 48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
090432, ROMANIA
M 2021 06278

CLINICA OANA NICOLAU
Nobilis Residence
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
07.01.25
(591) Culori revendicate:auriu, portocaliu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri rezidențiale.

(531)

Clasificare Viena: 03.13.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roz, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06279
(111)181101
27/08/2021
ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, 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 în domeniul alimentației, servicii de
comenzi online.
39. Livrare de alimente (transport), servicii de
livrare a alimentelor (transport).
───────

(210)
(151)
(732)

VREAU ALPIN . RO
(531)

Clasificare Viena: 18.01.09; 08.01.18;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume congelate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume.
30. Aluat înghețat, aluat pentru pateuri,
aluat pentru pizza, batoane de înghețată,
batoane de înghețată pe băț, băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigei, covrigei moi,
cremșnituri, deserturi cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, ecleruri, foi de patiserie
congelate, foi de plăcintă, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, înghețată, înghețată
care nu e preparata din produse lactate,
înghețată cu aromă de fructe sub formă
de acadele, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată din lapte, înghețată infuzată cu
alcool, înghețată pe băț, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înghețată sub
formă de sandviș, înghețată vegană, produse
de cofetărie congelate, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
pateuri (patiserie), pateuri de foietaj, profiteroluri,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri pe bază de
înghețată, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), șerbeturi (înghețată), torturi, torturi de
înghețată, torturi vegane, gogoși.

(540)

M 2021 06280

(111)181194

27/08/2021
FLUID STRUCT SRL, B-DUL
ŞTIRBEI VODĂ NR.19A, BL.D4A
SC.1 AP.7 ET.3, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, 200376, DOLJ,
ROMANIA

FEMCAS
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
software,
programare
și
42. Dezvoltare
implementare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06281
(111)181177
27/08/2021
OTTOMAN CUISINE SRL, STR.
13 DECEMBRIE, NR.45, JUDEŢ
DAMBOVITA, GAESTI, 130115,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180926
27/08/2021
POWER SUPPLY SYSTEMS UPS
SRL, STR. AVRAM IANCU NR. 22,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA
M 2021 06282

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

(540)

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

O Ottoman's Good
food is good mood
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 25.01.09
(591) Culori revendicate:turcoaz, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05
(591) Culori revendicate:albastru, gri, galben,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de promovare în mediul
online și offline în legătură cu produse ale terților,
regruparea în avantajul terților a produselor
din domeniul electroalimentării și anume
UPS-uri, grupuri electrogene, acumulatori,
redresoare, prize, stabilizatoare monofazate și
trifazate, invertoare, convertoare, comutatoare,
generatoare, produse pentru alimentare cu
curent electric și accesorii pentru acestea
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le achiziționeze cât mai comod,
servicii de comerţ en-gros și en-detail, inclusiv în
mediul online, prin intermediul unor magazine și
portaluri online, a unor produse variate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06283
(111)181408
27/08/2021
SC PARALELA 45 TURISM SRL,
BD. REGINA ELISABETA NR.
29-31, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
706012, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

SNAGOV NUFERILOR
RESIDENCE

Lake View SNAGOV

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1036466/20.12.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "SNAGOV".

(531)

(111)181409
27/08/2021
SC PARALELA 45 TURISM SRL,
BD. REGINA ELISABETA NR.
29-31, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
706012, ROMANIA

M 2021 06284

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform
adresei înregistrată cu nr. OSIM 1035941 din
data 15.12.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: " SNAGOV ".

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.05.20
(591) Culori revendicate:auriu (HEX #e0ab46,
#fbe483), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
și de reparaţii, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
și de reparaţii, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06285
(111)180928
27/08/2021
POWER SUPPLY SYSTEMS UPS
SRL, STR. AVRAM IANCU NR.
22, JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA
SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Tiessa
(511)

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:albastru, galben
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de promovare în
mediul online și offline, regruparea în
avantajul terților a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei și/sau utilizării energiei electrice
și accesoriilor pentru acestea (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților
să le achiziționeze cât mai comod, servicii
de comerț en-gros și en-detail, inclusiv
în mediul online, prin intermediul unor
magazine și portaluri online, a aparatelor şi
instrumentelor pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice și accesoriilor pentru acestea.
───────

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

(540)

(540)

ALWAYS ON

(111)181148
27/08/2021
TIESSA COLLECTION SRL, STR.
FILDESULUI NR. 4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2021 06289

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare, lichid de spălare,
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 uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, 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
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de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,

substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme 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,
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preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme de
lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricarre şi în
scopuri medicale, lichide degresante, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru înălbire de uz
casnic, cosmetice, săpunuri, săpun industrial,
săpun detergent, înălbitor pentru rufe, detartranți
praf folosiți pentru mașina de spălat, tablete
pentru mașini de spălat vase, spray-uri de
curățare, spray-uri de degresare, substanțe
degresante, solvenți de degresare, alții decât
cei folosiți în procesele de fabricație, produse
pentru îndepărtarea mucegaiului, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
desfundarea țevilor de scurgere, produse pentru
lustruirea mobilei, solvenți pentru îndepărtarea
vopselelor, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanțe pentru curățarea
mochetelor, substanțe de curățare pentru uz
casnic, sodă caustică, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie, produse
pentru curățarea geamurilor (de lustruire),
produse pentru desfundarea țevilor de
scurgere, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse de spălat legume și fructe,
produse de lustruit pentru chitare, produse de

lustruit metalul, produse decolorante, produse
pentru clătire, produse pentru curățarea litierelor,
produse pentru curățarea și luciul frunzelor
plantelor, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
odorizante de casă, ceară de carnauba pentru
industria automobilelor, ceară auto, detergenți
pentru curățarea automobilelor, lichide pentru
spălarea parbrizelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, soluții de ștergere, întreținere
și curățare a mașinilor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru curățarea dinților și ape de gură, paste
de dinți, șampoane, șampoane uscate, geluri
de baie și duș, nu de uz medical, săpunuri,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii, ojă
de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru
combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
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ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașiniunelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări cu
aromă de mosc, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări pentru
absorbirea fumului, lumânări cu repelent pentru
insecte, ceară de carnauba, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.

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 antibacteriene 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 respirației 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 animale, 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
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pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.
7. Echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, 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, generatoare de curent,
roboți industriali, generatoare de electricitate,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
accesorii pentru excavatoare, aparate de
ascuțit burghie de foraj minier, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), ciocane de
forjă cu arc, burghie pentru bormașină, burghie
pentru industria mineritului, clești cu prize
multiple (mașini), excavatoare, echipamente de
forare în pământ (mașini), dispozitive pentru
săparea și deplasarea pământului (mașini),
dispozitive de tăiat șanțuri, cupe de buldozer,
foarfece pneumatice, mașini de dragaj, mașini de
cosit (electrice), mașini de perforat roci, mașini
de forat puțuri, lopeți mecanice (instrumente),
instrumente de foraj (mașini), mașini de
prelucrare a mineralelor, mașini de îndreptat,
mașini de săpat, mașini vibratoare, mașini
pentru tăierea pietrelor, mașini pulverizatoare
de beton, mașini pentru săparea șanțurilor,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
accesorii pentru mașini de tuns gazonul,
aeratoare, aparate de muls, aparate de tuns
iarba pentru grădină, aparate electrice de
tuns iarba, capete pentru recoltare, batoze,
aparate reîncărcabile pentru tunderea gardului
viu, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, cilindri de pulverizare
sub formă de instrumente horticole, cultivatoare
(mașini), cuțite de cositoare, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine,
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare electrice, dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de tăiat crengi

(acționate electric), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive electrice de
tăiat gardul viu, dispozitive pentru grădinărit
(electrice), freze de grădină, grape, mașini
pentru tuns gazon-ul, foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, lance de stropit sub formă de
instrumente agricole, mașini de cultivat, utilaje
agricole, unelte de curățat gazonul (mașini),
mașini de tuns animale, aparate de ridicare și
de înălțare, elevatoare și scări rulante, mașini
de împachetat, mașini de ambalat sau de
împachetat, mașini de sortare, altele decât cele
pentru bani, mașini de încărcare, mecanisme de
deschidere și închidere, transportoare și benzi
rulante, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, aparate automate de
curățare a piscinelor, aparate de lustruit pentru
întreținerea podelelor, aparate de măturare
automate pentru bazine de înot, aparate de uscat
rufe fără încălzire, aparate electrice de bătut
covoare, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
pentru automobile, aparate de curățat cu
presiune mare, centrifuge (mașini), aspiratoare
uscate și cu apă, coșuri pentru ustensile pentru
mașinile de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, coșuri pentru mașini
de spălat vase sub formă de piese pentru
mașini de spălat vase, degresoare, curățitoare
electrice cu înaltă presiune, discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
dispozitive automate pentru curățarea podelelor,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
distribuitoare de detergent lichid, echipament
electric de curățare a geamurilor, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, mașini de călcat
și prese de rufe, instalații de spălat vehicule,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, mașini combinate de spălare
și periere, mașini cu abraziune pentru curățare,
mașini de aspirare de uz casnic, 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 (componente ale maşinilor), ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
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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
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), robinete pentru mașini,
mașini de tocat carne, mașini de tocat furaje,
tocătoare de lemn (mașini), tocătoare de
hârtie (mașini), tobe de eșapament pentru
motoare, motocoase electrice, monturi pentru
rulmenți, carcase de rulmenți, rulmenți cu
ace, rulmenți cu bile, inserții pentru rulmenți,
vibratoare de beton, mașini de șlefuit, polizoare
(mașini), perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, rindele electrice, freze, macarale,
sfredele pentru macarale, mașini de găurit și

sfredele, mecanisme de tăiat (mașini), mașini
pentru vopsit, pistoale pentru vopsit, mașini
de lipit, pistoale de lipit electrice, aparate
de tuns iarba pentru grădină, motoprășitoare
(mașini), atomizoare sub formă de piese pentru
mașinile de stropit culturile agricole, suflante
industriale, suflante de aer, 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), mașini de curățat materiale
textile, mașini de spălat, uscătoare centrifugale
(mașini), uscătoare rotative (mașini), saci pentru
aspiratoare, roboți pentru curățenie, perii pentru
aspiratoare, mături electrice, mopuri electrice
cu aburi, mașini pentru spălat ustensile, mașini
pentru spălarea geamurilor, role din materiale
nețesute care constituie piese de mașini folosite
la lustruire, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini electrice pentru spălarea alimentelor,
mașini de uscat gogoși de mătase, mașini
de spălat vehicule, mașini de spălat cu
presiune, automate (distribuitoare automate),
distribuitoare de săpun, mașini de pulverizat,
ciocane pneumatice, deschizătoare electrice de
conserve, dispozitive de tensionare cu clichet
(mașini), malaxoare, mașină de suflat, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini de făcut
chei, mașini de filtrat, separatoare și centrifuge,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru fabricarea pungilor, mașini pentru
fabricarea sacilor, mașini pentru fabricarea
funiilor de paie, mașini pentru fabricarea de
chibrituri, mașini pentru fabricarea de ace,
mașini pentru fabricarea semiconductoarelor,
mașini pentru fabricarea uneltelor, mașini pentru
fabricarea țigărilor, mașini pentru impregnare,
mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini și
aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, mașini și aparate
de procesat și preparat alimente și băuturi,
mașini-unelte, prese de asamblaj, pistoale de
etanșat electrice, mori și mașini de râșnit,
scule electrice, roboți pentru mașini-unelte,

1147

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

scule pneumatice portabile, scule modulare
(instrumente), scule manuale acționate în
alt mod decât manual, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, unelte cu
acționare electrică, unelte acționate mecanic,
storcătoare industriale, tocătoare (mașini), șerpi
electrici pentru desfundarea conductelor, unelte
acționate cu motor, aparate de vulcanizare,
mașini pentru vopsit, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, ciocane
rotopercutoare electrice.
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),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane
de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței., lame de
ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie, rindele,
freze (scule), mașini de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, 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 animale, 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, aparate de ras de unică folosință,

aparate de ras electrice, 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, 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, răzători
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, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
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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,
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, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale,
dispozitive
de
măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
echipament
pentru
scufundări,
magneti,
materiale înregistrate, 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
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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
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,
genti 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
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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
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, carduri 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
și 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

1151

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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, protecție (îmbrăcăminte de
-) 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
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
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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 360º, 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,
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, carduri
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,
carduri
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.
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10. Aparate

și instrumente medicale și
veterinare, 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,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, aparate pentru aerosoli de uz
medical, pulsometre, pulsoximetre (aparate
medicale), instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, 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, ace de acupunctură,
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.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații nucleare,
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, distribuitoare de
dezinfectante pentru toalete, dozatoare de
dezinfectante pentru băi, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru răcire și
înghețare, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
boilere pentru încălzire centrală, aparat electric
pentru încălzirea apei, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate cu apă caldă, aparate
de amestecarea apei, aparate de dezinfectare,
aparate de distribuire a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate
de încălzire pentru acvarii, instalații de încălzire
cu apă caldă, instalații pentru răcirea apei, băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), aparate
pentru alimentarea cu apă potabilă, aparate
pentru captarea apei, boilere cu apă, boilere
cu gaz pentru încălzirea apei, camere curate
(instalații sanitare), cazane de fierbere pentru
spălatorii, cazane electrice, cazane pe gaz
pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
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componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă 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 horticultură, 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
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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, 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
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pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
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 și 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, încălzire (corpuri de -), filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
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elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
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
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electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
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.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
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 vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii 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, 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,
ştergătoare 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 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 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
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de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
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, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, vehicule terestre
și mijloace de transport, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive - pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tetiere pentru vehicule,
suporturi pentru băuturi pentru vehicule, tablouri
de bord, tapițerie pentru scaune de vehicule,
tapițerie pentru automobile, tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, suporturi pentru pungi
din plastic adaptate pentru folosirea în vehicule,
suporturi cu cadre încorporând roți pentru
deplasarea obiectelor, ștergătoare pentru farurile
mașinilor, spătare pentru motociclete, spătare
pentru biciclete, spoilere pentru vehicule,
spătare pentru scaune de vehicule, spoilere
pentru circulația aerului, scrumiere pentru
vehicule, scaune sport pentru automobile,
recipiente adaptate pentru a fi utilizate în
interioare de vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, prelate pentru vehicule, prelate
ajustabile pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, prelate de cărucioare pentru
copii, protecții laterale pentru vehicule, protecții
pentru aripi pentru vehicule terestre, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, rafturi adaptate
pentru a fi folosite în vehicule, protecții
împotriva zgârieturilor pentru vehicule, reazeme
nemetalice sub formă de componente pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), polițe de portbagaj pentru
vehicule, piese de caroserie pentru vehicule,
parasolare (piese pentru vehicule), panouri
de protecție contra căldurii pentru vehicule,
paravane despărțitoare pentru vehicule, plase
de portbagaje pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustabile pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
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din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru volan, huse pentru
tetiere de vehicule, huse pentru scaune de
vehicule, huse pentru suporturi de difuzoare
pentru vehicule, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
adaptate pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, elemente componente pentru
caroserii de vehicule, coșuri pentru cărucioare
de copii, coșuri de gunoi adaptate pentru
folosirea în vehicule, corniere de protecție
adaptate pentru cărucioare, capote și huse
pentru cărucioare de copii, caroserii, căptușeli
de acoperiș pentru vehicule, brichete electrice
pentru vehicule terestre, benzi parasolare pentru
vehicule, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi de protecție pentru uși de
vehicule, bare în formă de t pentru schilifturi,
bare pentru scaun (piese de vehicule), capace
de închidere pentru rezervoare de combustibil
ale vehiculelor, apărătoare de soare sub formă
de componente de caroserie pentru vehicule,
biciclete, părți și accesorii 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, ambraiaje 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, ştergătoare 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 motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, 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,
suporturi de schiuri pentru maşini, 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 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, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane 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, garnituri de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, frâne
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, huse pentru
volanul vehiculului, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare/saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele de copii, angrenaje pentru biciclete,
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,

1161

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,

cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, lanțuri de ceas, limbi de
ceas, mecanisme de ceasornic, închizătoare
pentru ceasuri, curele de ceas, cronografe
(ceasuri), cronografe, pietre artificiale (prețioase
sau semiprețioase), amulete pentru inele de
chei, brelocuri metalice, brelocuri, nemetalice,
lanțuri pentru chei, inele pentru chei, portchei
decorative, portchei din imitație de piele cu
inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru
instrumente
muzicale,
burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muştiucuri
pentru instrumentele muzicale, timpane, benzi
de hârtie pentru instrumentele muzicale
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mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare
(de
sunet)
pentru
instrumentele muzicale, valize
pentru
instrumente muzicale, dispozitive de întors
paginile pentru partituri, instrumentemuzicale,
tuburi de suflat (muzicale), valize
pentru
instrumente muzicale, pedale pentru efecte
sonore, pentru instrumente muzicale, picioare
(cuie de sprijin) pentru contrabasuri, picioare
(cuie de sprijin)pentru violoncele, protecții de
membrane pentru flaute chinezești, pupitre
pentru partituri,
rafturi
adaptate
pentru
susținerea instrumentelor muzicale, stative
adaptate pentru utilizare
cu
instrumente
muzicale, stative pentru instrumente muzicale,
suporturi pentru instrumente
muzicale,
suporturi de braț pentru chitară, surdine,
tastiere pentru instrumente muzicale cu
coarde, tonometre (marcatoare de frecvență),
tuburi
de
suflat,
acordoare
pentru
instrumente muzicale
electronice, aparate
pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane (croite
pe formă), șofare, tub de ploaie(instrumente
muzicale), supape pentru instrumente muzicale,
sintetizatoare (instrumente muzicale), mașini
de muzică de fundal electronice, mașini de
ritm electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și

mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente de suflat, instrumente de percuție,
flaute chinezești, instrumente din alamă,
instrumente de suflat din lemn, instrumente cu
percuție, instrumente cu coarde, instrumente
cu claviatură, flașnete, foale de instrumente
muzicale,
güiro
(instrument
muzical),
instrumente muzicale care incorporează
aparate pentru modificarea semnalelor audio,
acordeoane, ancii (instrumente muzicale),
aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate și instrumente electronice de
muzică, bandoneoane, bucium, carilonuri
electrice (instrumente muzicale), cutii muzicale,
concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,
armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară, cuie
pentru întins coardele la instrumentele muzicale,
viole, ukulele, violoncele, viori, vârfuri pentru
comutatoare de chitară.
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

1163

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

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, modelare (materiale pentru -),
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic

pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
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gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
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
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,
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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.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele şi
alte articole destinate transportului şicăratului
precum rucsacuri, genţi, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poşete, punguţe,
plicuri, săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe,
sacoşe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj şi valize, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, botnițe, căpăstre
de cai, cravașe pentru jochei, centuri pentru
câini, articole de voiaj, cadre pentru poșete,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, borsete
și genți de purtat la brâu, borsete pentru
unelte, vândute goale, borsete, bagaje de mână,
bagaje de călătorie, cutii de machiaj, curele
pentru portmonee, curele pentru bagaje, cufere
(bagaje), cutii de transport, etichete pentru
bagaje, eșarfe portbebe, etuiuri pentru carduri
de credit (portmonee), dosare pentru conferințe,
mape pentru documente, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cravată, genți cu rotile,
geamantane, genți, geamantane cu rotile, valize,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor,
valize cu rotile, truse de voiaj (marochinărie),
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, saci pentru
haine, saci de voiaj, rucsacuri, poșete,
portmonee și portofele, portofele, portmonee,
portchei, portcarduri (marochinărie), port-bebe,
mânere de valiză, marsupii pentru transportul
copiilor mici, mape pliabile pentru documente,
lădițe pentru cosmetice (fără conținut), huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,

pentru voiaj, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
închizători pentru portmonee de mărunțis, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, gentuțe
universale de purtat la încheietura mâinii.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
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, furtunuri (tobe de
înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru -),
încuietori și chei, nu din metal, geamanduri,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
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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, carlige 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 maner,
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,
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 (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
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, mobile
(rafturi de -), 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
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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 - 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
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
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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),
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, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, articole pentru curățarea
dentară, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru farduri de ochi, bureți, bureței pentru
machiaj, bureți cosmetici, bureți de baie,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
bureți de toaletă, pămătufuri pentru bărbierit,
bureți pentru corp, bureți pentru curățarea
feței, bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimel,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudră cosmetică compactă,
pulverizatoare de parfum, pulverizatoare de
uz casnic, spatule cosmetice, rafturi pentru
cosmetice, rafturi pentru geluri de duș, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, savoniere, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
sprâncene (periuțe pentru -), sticle goale
pentru pulverizare, suporturi pentru cosmetice,
truse de toaletă, truse de toaletă cu conținut,
perii cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
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cosmetice, aspersoare, boluri pentru flori, coșuri
de flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților, colivii
pentru păsări, boluri pentru peștișori, litiere
pentru animale de companie, aparate de curățat
scame, electrice sau neelectrice, coșuri de
rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru întins
rufele, mese de călcat, încălțătoare, suporturi
de uscat haine, suporturi pentru fiare de
călcat, articole de sticlărie, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, porțelanuri, lucrări de
artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, aparat de masaj
pentru pielea capului, bazine (recipiente), boluri
pentru bărbierit, cuve pentru clătit, chiuvete,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
olițe pentru copii, inele și bare pentru suportul
prosoapelor, piepteni electrici, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi de pahare pentru baie, aparat
pentru parfumarea aerului, cutii pentru monezi
(pușculițe), pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri de
sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
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
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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.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, blănuri crude
provenite de la animale, bumbac brut, cânepă,
fibre acrilice, smocuri de lână, rafie, saci din
plasă acoperită cu plastic pentru cultivare de
plante și arbori, păr de animale, plase din
poliester pentru ambalarea produselor, lână
brută sau tratată, materiale textile fibroase
brute, mătase brută, mohair, panouri paravânt
din plastic destinate utilizării pe terenurile de
tenis, iută, gogoși de mătase, filamente textile,
fibre textile sintetice, fibre pentru peruci, fibre
pentru fabricarea de corzi pentru rachete,
fibre pentru fabricare de dale de mochetă,
fibre pentru fabricare de covoare, așchii de
lemn, alge de mare (materiale de umplutură),
ambalaje din paie pentru sticle, ambalaje
din paie aleatorii, căptușeală din fibră, fibre
pentru căptușire, fulgi de pene detinați utilizării
drept material de umplere, umpluturi pentru
perne, umpluturi pentru pilote, vatelină din
poliester, vată pentru umplutură și capitonare
a tapiseriei, vată de filtrat, zegras pentru
tapițerie, puf de plapumă (pene), recipiente
textile pentru ambalare industrială, pene pentru
umpluturi (tapițerie), umpluturi din fibre sintetice,
umplutură, nu din cauciuc, materiale plastice,
hârtie sau carton, pene, lână de lemn, curele și
benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, căptușeli folosite la
recipientele pentru depozitare în vrac, canava
pentru înfășurat plante, acoperire din plastic
destinată utilizării ca protecție împotriva stropirii,
folii de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
jaluzele exterioare din materiale textile, legături,
nemetalice, pânze de protecție împotriva
prafului, pânză groasă pentru înfășurat plante,
plase, vele, sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, benzi nemetalice pentru
ambalare sau legare, benzi elastice pentru legat,
chingi de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din material textil pentru încărcături,
curele de blocare nemetalice, cuplaje sau
legături nemetalice, curele nemetalice pentru
încărcare, hamace, cabluri nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, legături nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, cabluri
nemetalice, cordaje, cordoane elastice, velatură,
șnururi, corzi pentru alpinism, corzi pentru

corturi, dispozitive pentru fixarea bagajelor din
vehicule, dispozitive sub formă de sfoară elastică
pentru susținerea bunurilor pe vehicule, cabluri
de remorcare pentru vehicule, 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, plase de camuflaj pentru radare,
plase de pescuit, plase de grădină, plase din
material textil pentru prevenirea căderilor de
pietre, plase paravânt, plase elastice pentru
produse din carne, plase folosite împreună cu
structuri plutitoare, plase pentru umbrit, plase
pentru năvoade, materiale pentru fabricarea
velelor, scânduri pentru ambarcațiuni, săculeți de
protecție pentru spălarea ciorapilor de damă.
23. Ațe și fire, semitorturi de sticlă, mosoare
cu ață, fire de mătase, fire de vâscoză , fire și
fibre din deșeuri degresate, fire de in, fire de
iută, fire de lână, mătase filată, lână filată, fire
textile realizate din fibre naturale, fire texturate
cu poliester, fire sintetice, bumbac filat, camgarn,
fire de cocos, fibre de țesut pentru utilizare
la garnituri de pompe, fibre de țesătorie de
uz industrial, fibre din materiale plastice tăiate
de uz textil, fibre scămoșate, fibre filate de
poliester de uz textil, filamente textile (fire), fire
comercializate la trusă, fire de cașmir, fire de
angora, fire de argint de uz textil, fire de păr, fire
de mătase.
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.
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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,
șosete.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din material textil,
respectiv: ace pentru maşina de cusut, brasarde/
banderole de braţ (accesorii de îmbrăcăminte),
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), suporturi pentru
gulere,
cordoane
pentru
îmbrăcăminte,
croşete/ace de croşetat, forme pentru
cârpit, borduri pentru îmbrăcăminte, broderie/
articole ornamentale (broderie), închizători
pentru
îmbrăcăminte,
volănaşe
pentru
îmbrăcăminte, panglici și funde de mercerie,
petice termoadezive pentru repararea sau
decorarea articolelor textile, andrele, ornamente
din dantelă/pasmanter, monograme pentru
marcarea lenjeriilor/numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, ornamente pentru pantofi,
cârlige pentru pantofi, capse, fermoare pentru
genţi/închizători cu fermoar pentru genţi, 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, ace, trese, tivuri
false, volane de fuste, șnururi răsucite pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru gulere, piese
care se lipesc la cald, pentru ornamente de
articole textile (mercerie), rame pentru articole
croșetate, roți de trasare, rozete din materiale
textile, set de accesorii interschimbabile pentru
pantofi, nemetalice, seturi de cusut, șireturi
de încălțăminte, șnururi pentru bordat, sisteme
de închidere cu fermoar de plastic, sisteme
de fixare pentru încălțăminte, pene decorative,
pernițe de ace, petice pentru haine, panglici,
șnururi (cu excepția broderiei), panglici elastice,
paiete, ornamente pentru pălării, piese care
se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), nasturi, materiale
pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
jartiere de gleznă, jabouri (dantele), mărgele
pentru ornament, întărituri pentru tivirea
articolelor de îmbrăcăminte, insigne brodate,
încheietori de curea, încheietori pentru rochii,
încheietori pentru sutiene, încheietori pentru
îmbrăcăminte, închizătoare cu arici, închizători
cu fermoare, închizători metalice pentru
încălțăminte, franjuri, fermoare pentru genți,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
epoleți, embleme brodate, degetare pentru
cusut, dantele, fermoare, croșete, cutii de
croitorie, clipsuri pentru mănuși, catarame pentru

încălțăminte, catarame pentru îmbrăcăminte,
ciucuri (pasmanterie), carabine, broderie, butoni,
articole de mercerie, ace de siguranță, andrele
de tricotat, păr fals.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
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
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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/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (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 undiţa,
undiţe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, curățătoare de pipă, scrumiere,
recipiente și umidificatori pentru tutun,
narghilele, pipe, arome pentru tutun, țigări,
țigarete, trabucuri și alte articole pentru fumători
gata de utilizare, tutun vrac, de rulat și de pipă,
cartușe pentru țigări electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180677
27/08/2021
ZOOM TOYS SRL, STRADA
FOISORULUI 8, BL. F3C, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2021 06292

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1, BIROU
1.02, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050726, ROMANIA

(540)

AVALEEA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, arzătoare, boilere și
încălzitoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, materiale pentru filtrare din hârtie.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru răcire și înghețare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de uscare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
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sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale și mijloace
pentru decorare și artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul 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 amănuntul în legătură cu aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru bronzat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru răcire și înghețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale și
mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale pentru filtrare din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181410
29/08/2021
ASOCIATIA SOCIETATEA
MUSICA ANTICA, CALEA
SAGULUI 43, AP. 39, JUD TIMIŞ,
TIMISOARA, 300496, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2021 06299

FESTIVALUL DE
MUZICA VECHE
TIMISOARA SOCIETATEA
MUSICA ANTICA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1036364 din data
17.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ” FESTIVALUL
DE MUZICA VECHE” și ”TIMISOARA”.

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 22.01.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Spectacole muzicale live (divertisment),
spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct.
45. Concesiune de licențe de spectacole
muzicale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06307
(111)181104
30/08/2021
Claudia-Daniela Bistriceanu,
STR. VASILE LASCĂR NR. 9,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Şezătoare muzicală

M 2021 06308

(740)

S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR.23, BL.M
106, SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030981, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație muzicală, educație preșcolară,
servicii de educație muzicală, tabere de vară
(divertisment și educație), servicii de consiliere
în materie de educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de întâlniri pe
teme de educație, organizare și coordonare de
competiții (educație sau divertisment), servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, furnizarea de informații în domeniul
educație furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență
cu privire la educație), atestare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
servicii de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor de vacanță, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, servicii de informații prin telefon
referitoare la educație, organizarea și susținerea
de târguri de educație, servicii de consultanță în
materie de educație, organizare de concursuri
în materie de educație, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), furnizarea de
informații în materie de educație, simpozioane
pe teme de educație, realizarea de manuale de
instrucțiuni pentru educație, atestarea serviciilor
de educație, furnizarea educației, educație
și instruire, formarea echipelor (educație),
educație, divertisment și sport, educație
vocațională pentru tineri, consiliere în carieră
(educație), servicii de educație muzicală.
───────

(111)181103
30/08/2021
SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED
SRL, ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU & AGIOU ANDREOU,
1, CLĂDIREA LOUCAIDES, ETAJ
2, APARTAMENT 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

(210)
(151)
(732)

(540)

MENOVERT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice și medicale, alimente,
preparate, substanțe şi băuturi dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente
dietetice, preparate și substanțe medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de vitamine şi/sau minerale,
suplimente nutritive, medicamente, băuturi de
uz medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
dulciuri farmaceutice, suplimente homeopate,
dezinfectanţi și antiseptice, creme, loţiuni, geluri,
săpunuri, şampoane, preparate de toaletă
medicinale, preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, anestezice,
astringenţi pentru scopuri medicale, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimicofarmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, spray-uri pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
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medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale, elixire
(preparate farmaceutice), preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, enzime pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, loţiuni pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicamentoase de toaletă, nămol
medicinal / sediment medicinal (nămol), infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi
medicinale,
rădăcini
medicinale,
medicamente de uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutic, suplimente dietetice pe bază de
propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, laxative, fibre dietetice,
depurative, suplimente enzimatice, fermenţi
pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

(111)181140
30/08/2021
STROLEX SGB SRL, STR.
STEJARULUI BL. B5, SC. A, AP.
9, JUDET BISTRITA-NASAUD,
SANGEORZ-BAI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06310

(740)

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

(540)

───────

VisulParintilor.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.05;
29.01.13; 03.05.24
(591) Culori revendicate:roz , maro , crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Trotinete, cărucioare pentru copii, scaune de
siguranță pentru copii, pentru vehicule, biciclete
pentru copii, motociclete pentru copii.
20. Pătuțuri pentru copii, cuib pentru bebeluși,
coșuri pentru copii / leagăne, saltele pentru
țarcurile pentru copii, premergătoare, platforme
pentru schimbarea bebelușilor, țarcuri de joacă
pentru bebeluși, dulapuri, comode, saltele pentru
schimbarea bebelușilor, saltele, decorațiuni.
28. Jucării, triciclete pentru copii (jucării), jucării
pentru copii, păpuși, jucării de pluș, puzzle-uri,
tobogane pentru copii.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasele 12
respectiv: trotinete, cărucioare pentru copii,
scaune de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, biciclete pentru copii, motociclete
pentru copii), clasa 20 respectiv pătuțuri pentru
copii, cuib pentru bebeluși, coșuri pentru copii /
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leagăne, saltele pentru țarcurile pentru copii,
premergătoare, platforme pentru schimbarea
bebelușilor, țarcuri de joacă pentru bebeluși,
dulapuri, comode, saltele pentru schimbarea
bebelușilor, saltele, decorațiuni, clasa 28
respectiv jucării, triciclete pentru copii (jucării),
jucării pentru copii, păpuși, jucării de pluș,
puzzle-uri, tobogane pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06312

(111)180678

30/08/2021
MODERN MARKET PLACE SRL,
STRADA MIHAIL ANDRICU NR.3,
BL. B1, ET. 1, SAT SARULESTI
GARA, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA
ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

DELINY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Abrazivi,
preparate
pentru
îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice,
ceară
de
croitorie,
ceară
pentru cizmărie, produse pentru toaletă,
particule abrazive, hârtie cu șmirghel, pastă
abrazivă, preparate abrazive pentru întreținerea
vehiculelor, preparate abrazive pentru lustruire,
role abrazive, nisip abraziv, bureți abrazivi pentru
satinare, folii abrazive, benzi abrazive, produse
pentru îndepărtarea adezivilor, carburi metalice
(abrazive), corindon (abraziv), preparate
detartrante de uz casnic, diamantină (abraziv),
șmirghel, pânză de șmirghel, abrazivi flexibili,
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală, produse pentru lustruirea podelelor,
produse pentru lustruirea mobilei, pudră pentru
degresare de uz general, pânză de sticlă
(pânză abrazivă), corindon granular, preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
piatră de diatomit pentru lustruit, amidon
folosit ca abraziv, pietre abrazive, spray
pentru luciu, carbură de siliciu (abraziv),
pudre pentru degresare, suporturi pentru hârtie

abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
hârtie abrazivă pentru ascuțirea creioanelor
de desen, mănuși pentru sablare, produse
pentru îndepărtarea ruginii, ceară preparată
pentru lustruire, pudre de lustruire, hârtie
de lustruit, substanțe naturale de lustruit
pentru podele, produse de lustruit metalul,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse industriale abrazive, preparate abrazive
pentru semiconductoare, folii de șlefuire, aditivi
de baie pentru animale, produse pentru
împrospătarea respirației (pentru animale),
preparate de curățare destinate utilirării în
creșterea animalelor, sprayuri de îngrijire pentru
animale, produse cosmetice pentru animale,
produse pentru îngrijirea dentară a animalelor,
deodorante pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, dezodorizante
pentru animale, preparate și produse pentru
îngrijirea blănii, șampoane pentru animale
(preparate de toaletă nemedicinale), șampoane
pentru animalele de companie (preparate de
toaletă nemedicinale), produse de îngrijire a pielii
pentru animale, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, produse
de curățare pentru vehicule, agenți pentru
îndepărtarea cerii, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, ulei de migdale, ulei de
amla de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), preparate pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri aromatice,
aromatizanți (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale amestecate, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), ulei de ricin
de uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale de uz
industrial, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
ceară utilizată în cizmărie, ceară utilizată în
croitorie, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate pentru igiena orală, articole
de parfumerie și odorizante, preparate abrazive
pentru corp, adezivi pentru fixarea meșelor,
adezivi pentru uz cosmetic, gel de aloe vera de
uz cosmetic, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, produse de îngrijire pentru bebeluși
nemedicinale, balsamuri, altele decât cele de
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uz medicinal, esență de bergamotă, cretă
de uz cosmetic, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, trusă pentru cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, produse cosmetice,
preparate cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice care
conțin panthenol, preparate cosmetice pentru
copii, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, bile
din bumbac pentru uz cosmetic, bețișoare
de bumbac pentru uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, balsam pentru cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, pietre pentru
catifelarea tălpilor, geraniol de uz cosmetic,
grăsimi de uz cosmetic, adeziv pentru extensii
de păr, henna (vopsea cosmetică), pulbere
de henna, tampoane de curățare impregnate
cu produse cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, lac de uz
cosmetic, fibre de uz cosmetic, dischete
demachiante din vată, lumânări de masaj de
uz cosmetic, creme de masaj, nemedicinale,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de
uz medical, ceruri de masaj, uleiuri minerale
(cosmetice), sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse de curățat nasul pentru
igiena personală, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice nemedicinale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de toaletă nemedicinale, preparate de toaletă
nemedicamentoase, uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri pentru toaleta personală, unguente de
uz cosmetic, produse cosmetice organice,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru pedichiură,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
piperonal de uz cosmetic, piatră ponce, pietre
ponce pentru utilizare pe corp, preparate igienice
ca articole de toaletă, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, alge marine pentru
cosmetologie, agenți de slăbit (cosmetici), cu
excepția celor de uz medical, adeziv pe bază
de alcool (dizolvantul sau "spirtul") și rășină
(adezivul sau "guma", cleiul) de uz cosmetic,

șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele impregnate cu produse cosmetice.
4. Energie electrică din surse regenerabile,
energie electrică din surse neregenerabile,
energie
electrică
din
energie
eoliană,
energie
electrică
din
energie
solară,
carburanți, produse combustibile, amestecuri
de combustibili, combustibili pentru gătit,
propan pentru utilizare drept combustibil,
uleiuri combustibile, combustibili biodiesel,
benzină (combustibil), gazolină, biocombustibil,
carburanți, biocombustibil, gaze utilizate la
încălzire, propan pentru încălzire, combustibili
pentru încălzire, combustibil pentru încălzirea
locuinței, uleiuri pentru utilizare ca aditivi
la păcură, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, ceară de albine folosită la
fabricarea produselor cosmetice, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
lumânări și fitiluri pentru iluminat, lumânări,
lumânări parfumate, lumânări pe bază de seu,
lumânări tip pastilă, lumânări votive, fitile pentru
lumânări, fitile pentru lumânări, pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), cărbune cu
conținut scăzut de sulf, carbon, combustibili pe
bază de antracit și cocs, combustibili solizi,
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru
uz gospodăresc, combustibili minerali, huilă,
cărbune cu conținut scăzut de cenușă,
produse combustibile din așchii de lemnpresate,
cocs, brichete, combustibili pe bază de
cărbune, produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil, cărbuni vegetali, brichete de
cărbune de lemn, combustibili în formă de
brichete, combustibili fosili, brichete de cărbune,
brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete de cărbune pentru uz gospodăresc,
brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs și adaos de cuarț, lemn sub
formă de brichete, gaz de cărbune, combustibil
solid de oxigen, ulei de lignit, cărbune sub
formă de mazăre biologică, nuci, mazăre, cuburi,
amestecuri de cărbune, brichetă.
5. Suplimente alimentare alcătuite în principal
din magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente dietetice care conțin
vitamine, preparate cu vitamina d, preparate cu
vitamina c, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, compoziții din plante
medicinale de uz medical, droguri de uz medical,
ierburi medicinale, ierburi medicinale uscate
sau conservate, expectorante cu antitusive,
preparate balsamice de uz medical, extracte
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din plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, gel pe bază de aloe vera
de uz terapeutic, infuzii din plante medicinale,
suplimente pe bază de plante, ulei de migdale de
uz farmaceutic, pastile pe bază de miere și plante
pentru gât, rădăcini ale plantelor medicinale,
produse de curățare antiseptice, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate pentru dezinfectarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene sau dezinfectante,
șervețele dezinfectante, şerveţele impregnate cu
substanţe antiseptice, şerveţele impregnate cu
preparate medicinale, produs pentru igienizarea
rufelor, preparate antiseptice de uz medical,
plasturi cu medicament, produse pentru
împrospătarea, purificarea, dezodorizarea sau
igienizarea aerului, produse de toaleta
medicinale, produse de toaletă antiperspirante,
produse medicale de îngrijire a pielii şi a
părului, săpunuri și produse medicamentoase
pentru curățarea pielii, săpunuri și produse
antibacteriene pentru curățarea pielii, produse
igienice pentru piele, produse dezinfectante
pentru mâini, săpun lichid și produs de
spălat mâinile, medicamentoase, săpun lichid
și produs de spălat mâinile, sub formă de
gel sau spumă, gel medicinale pentru duş
şi baie, produse medicinale pentru spălat pe
corp, şampon şi balsam medicinal pentru păr
şi corp, preparate biologice de uz medical,
preparate dermatologice, suplimente alimentare,
fibre dietetice, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine, ulei
de pește pentru scopuri medicale, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate farmaceutice, suplimente
alimentare proteice, suplimente pe bază de
vitamine, poțiuni medicinale, băuturi pe bază
de plante, de uz medicinal, preparate cu
minerale și vitamine, extracte de malț de
uz farmaceutic, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, amestec de băuturi nutritive pentru
înlocuirea unei mese, substituți alimentari sub
formă de prafuri, faină de uz farmaceutic,
alimente dietetice de uz medical, băuturi care
restabilizează și revigorează organismul, de uz
medical, extracte vegetale de uz farmaceutic,
extracte din plante și ierburi de uz medical,
ape minerale pentru uz medicinal, preparate
pentru băuturi medicinale, băuturi pe bază de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,

suplimente lichide din plante, medicamente
pe bază de plante, creme din plante de uz
medical, preparate din plante de uz medical,
soluții de curățare de uz medical, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
pentru sportivi, antioxidanți, suplimente proteice
sub formă de shake-uri, amestec de
băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, produse pentru distrugerea verminei,
erbicide, fungicide, insecticide, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide
de uz domestic, insecticide de uz agricol,
algicide, otrăvuri, produse antiparazitare,
biocide, fumiganți, larvicide, substanțe rășinoase
insectifuge, clei pentru prins muște, benzi cu
adeziv utilizate împotriva dăunătorilor, spray
antiinsecte, pastile insectifuge de uz personal
(portabile), șervețele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate și
articole sanitare, biopesticide agricole, pesticide
agricole, nematicide, moluscocide, loțiune
anti-muște, preparate pentru împiedicarea
înmulțirii larvelor, preparate pentru îndepărtarea
algelor, produse pentru distrugerea verminei,
preparate pentru controlarea insectelor, produse
chimice pentru tratarea manei, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), regulatori de
creștere a insectelor, substanțe chimice pentru
silvicultură (paraziticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (insecticide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), produse
chimice pentru modificarea comportamentului
pentru combaterea dăunătorilor, substanțe care
atrag insectele, rodenticide, acaricide, produse
pentru îndepărtarea animalelor, bețișoare
fumigante, detergenți germicizi, produse
pentru odorizarea aerului, produse pentru
odorizarea aerului în automobile, aer (produse
pentru purificarea aerului), preparate pentru
igienizarea aerului, deodorante, altele decât
cele pentru uz personal, produse pentru
odorizarea
aerului,
odorizante pentru
materiale
textile,
preparate
pentru
neutralizarea,
prevenirea,
blocarea
sau
ascunderea mirosurilor, produse de neutralizare
a mirosurilor folosite pentru covoare, materiale
textile, accesorii de baie şi în aer, preparate
pentru neutralizarea mirosurilor
destinate
utilizării în rezervoare și vase de toaletă, produse
pentru odorizarea aerului, și anume preparate pe
bază de cărbune pentru împrospătarea aerului
din case, băi, toalete, mașini sau alte spații,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor, şi
anume, preparate pe bază de cărbune pentru
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neutralizarea mirosurilor din case, băi, toalete,
mașini sau alte spații, preparate pe bază de
cărbune pentru absorbția alergenilor, umezelii
și mirosului, preparate pe bază de cărbune
pentru prevenirea, blocarea sau ascunderea
mirosurilor, preparate pe bază de cărbune
pentru dezodorizarea sau purificarea aerului,
produse pe bază de cărbune pentru eliminarea
mirosurilor, nu de uz personal.
7. Unelte electrice portabile, scule manuale
acționate în alt mod decât manual, mașini de
prelucrat metale, mașini de presat fier, mașini de
presat, mașini pentru îndoirea țevilor, șurubelnițe
multifuncționale (acționate electric), curățitoare
electrice cu înaltă presiune, mașini electrice
de sudat, pistoale de lipit la cald, mașini de
sudură pentru tuburi termoplastice, mașini de
găurit și sfredele, tocătoare sub formă de unelte
acționate electric, cuțite pentru burlane de foraj,
aparate de sudură cu arc electric, ciocane de lipit
încălzite electric, echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, mașini de distribuire,
mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
berbeci (hidraulici), unelte de deschidere forțată
(unelte electrice), extensii hidraulice pentru
berbeci (pentru urgențe și salvare), echipamente
de salvare hidraulice, foarfeci hidraulice (pentru
urgențe și salvare), expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), saci de ridicare
pneumatici (pentru urgențe și salvare), ferăstraie
de salvare (scule electrice), generatoare
de electricitate, roboți industriali, mașini și
mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, echipament pentru mișcare și
manevrare, pompe, compresoare și suflante,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), platforme de acces (mecanice), roți
și șenile pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru amortizoare, mecanisme de acționare
a supapelor, adaptoare la țevi (piese pentru
mașini), motoare pentru aeronautică, arcuri
pneumatice pentru utilaje, motoare de curent
alternativ, blocuri motoare pentru automobile,
sisteme de propulsie pentru avioane, deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
rulmenți cu bile, console de susținere pentru
rulmenți radiali, cutii de rulmenți (piese pentru
mașini), frâne pentru utilaje, curele pentru
motoare, curele de mașini, supape de reținere
nemetalice (piese pentru mașini), biele pentru
mașini, motoare cu combustie pentru utilaje,
discuri de frână pentru mașini, motoare de
lifturi, motoare electrice, altele decât pentru
vehicule terestre, injectoare pentru combustibil,
mașini de tuns gazon, motocositoare robotizate,

utilaje agricole altele decât unelte de mână
acționate manual, scule manuale acționate în alt
mod decât manual, echipament pentru mișcare
și manevrare, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, ambreiaje pentru mașini,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare și
scări rulante, mașini de împachetat, mecanisme
de deschidere și închidere, transportoare și
benzi rulante, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
automate (distribuitoare automate), mașini de
pulverizat, mașini de cusut pentru textile și piele,
mașini de filtrat, separatoare și centrifuge, mașini
pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini
pentru placare, mașini pentru producerea și
procesarea materialelor, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură cu
laser, mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mori și mașini de
râșnit, joystick-uri sub formă de piese de aparate,
altele decât pentru aparate de jocuri.
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),
aparate pentru aranjarea părului, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfece, fiare de
călcat electrice, fiare de călcat electrice cu abur,
mașini de tuns, mașini de tăiat, instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite
în îngrijirea frumuseții, pensete, ondulator
electric de păr, plăci electrice de întins părul,
pulverizatoare manuale cu pompă, separatoare
de gene, suporturi pentru foarfece, unelte de
mână folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, ondulatoare
de păr electrice, ondulatoare electrice de păr,
aparate de tuns animale, lame de ras, aparate
de bărbierit, mașini de ras electrice, truse de
bărbierit, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns electrice, mașini de tuns părul
acționate manual, mașini de tuns părul, electrice
și neelectrice, aparate de tatuare, ace pentru
tatuaje, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, etuiuri pentru instrumente de manichiură,
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foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză electrică
pentru unghii, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii, truse
de manichiură, truse de pedichiură, ustensile
pentru împins cuticulele, cuțite, furculițe și
linguri, instrumente pentru menținerea focului,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței, clești,
cârlige manuale, cosoare, cazmale, greble, furci
de grădină, foarfeci de grădină, unelte manuale
de grădinărit, cuțite, răzuitoare de tapete, foarfeci
(unelte acționate manual), pulverizatoare (unelte
acționate manual), lame de mașini de tăiat,
berbeci (scule), ferăstraie de mână, sape
de foraj, unelte de mână, acționate manual,
mânere pentru unelte manuale, acționate
manual, nituitoare (unelte), mecanisme cu
clichet (unelte acționate manual), scule de tăiere
(unelte de mână), unelte de tăiat acționate
manual, scule pentru foraj (unelte acționate
manual), scule rotative (unelte acționate
manual), dispozitive pentru introducerea firului
în ac (unelte acționate manual), scule de
tăiat (scule manuale), scule pentru prășit
(unelte manuale), unelte cu muchie de cauciuc
(unelte acționate manual), ferăstraie mecanice
manuale cu mișcare alternativă de translație
pentru metale, unelte de șlefuit (acționate
manual), mașini de tuns (unelte acționate
manual), unelte manuale cu vârful despicat
pentru confecționarea covoarelor, cleștișori
(unelte acționate manual), întinzătoare (unelte
acționate manual), foarfece de tinichigerie
(unelte acționate manual), unelte de rabotat
(acționate manual), mașini de frezat (unelte
acționate manual), instrumente manuale pentru
șlefuit, unelte de mână și instrumente acționate
manual, dreptare (unelte acționate manual),
unelte acționate manual pentru dezizolarea
cablurilor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), tendoare (unelte acționate manual),
motocultoare (unelte acționate manual), unelte
de honuit (acționate manual), mașini de
grinotat (unelte acționate manual), piese de
nivelare pentru unelte acționate manual, răngi
(unelte acționate manual), matrițe pentru ștanțat
(unelte acționate manual), echere culisabile
(unelte acționate manual), clești de sertizare
(unelte acționate manual), discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), unelte manuale de
tăiat napi, unelte manuale pentru demontarea

anvelopelor, instrumente de găurit acționate
manual, ferăstraie cu coardă (unelte acționate
manual), aeratoare pentru gazon (unelte
acționate manual), tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual), perii de
sârmă (unelte acționate manual), rindele de
fasonat, ferăstraie (unelte acționate manual),
discuri de șlefuit (unelte acționate manual),
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
greble pentru gazon (unelte acționate manual),
pietre abrazive (unelte acționate manual), perii
din oțel (unelte de mână), burghie rotative (unelte
acționate manual), dispozitive pentru tunderea
marginii de gazon (unelte acționate manual),
unelte de tăiat țiglă (unelte manuale), unelte,
acționate manual, pentru silvicultură, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, antene și componente, cabluri și fire,
circuite electrice și circuite imprimate, aparate
de înregistrare de date, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de măsurare, dispozitive
de testare și controlul calității, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
electricității, instrumente pentru măsurarea
greutății,
instrumente
pentru
măsurarea
temperaturii, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea vitezei, lasere,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
potențiatoare optice, alarme și echipamente de
avertizare, aparate de semnalizare, dispozitive
de control al accesului, echipamente de protecție
și siguranță, aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
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și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, distribuitoare de bilete, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, terminale de plată,
dispozitive de distribuire și sortare a banilor,
antene folosite, de asemenea, ca și aparate
de comunicație, echipament de comunicație
punct-la-punct, echipamente de radiodifuziune,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, telefoane, telefoane
digitale, telefoane mobile, telefoane fără fir,
telefoane voip, telefoane de mașină, huse pentru
telefoane, baterii pentru telefoane, telefoane
mobile braille, căști pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, software pentru
telefoane inteligente, programe pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, carcase
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, cabluri usb
pentru telefoane mobile, staţii de andocare
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ochelari, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ceas de
mână, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, tablete, tablete grafice,
tablete digitale, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, laptopuri, huse
pentru laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, stații de
andocare pentru laptop, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, huse pentru calculatoare de

tip laptop, plăci pentru pc, carduri pentru pc,
memorii usb, cabluri usb, încărcătoare usb,
adaptoare usb, usb hub-uri, routere wireless,
routere usb fără fir, huse de videocamere,
huse pentru tablete, huse pentru pagere,
huse adaptate pentru calculatoare, huse pentru
discuri de calculator, huse pentru calculatoare
tabletă, huse pentru cd-playere, huse pentru dvd
playere, huse pentru tastaturi de calculator, huse
pentru aparate de fotografiat, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, căști, căști
stereo, căști antifonice, căşti auriculare, căști
audio, căști de ciclism, căști de protecție,
căști pentru motocicliști, căști pentru șoferi,
lentile pentru selfie-uri, suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale), suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru mașini electrice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystickuri, aparate de fotografiat, fotocopiatoare,
difuzoare, aparate stereofonice, boxe portabile,
boxe de calculator, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, microfoane, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, mouse
(periferice de calculator), componente de
calculator periferice fără fir, dispozitive periferice
pentru reproducerea de date, baterii, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
carcase de acumulatoare, carcase pentru
camere, carcase pentru dischete, carcase
pentru aparate electrice, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate
digitale de înregistrare de benzi audio,
instrumente pentru reducerea zgomotului în
sisteme pentru înregistrarea de semnale audio,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculatoare, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
aplicații de calculator pentru parcarea automată
a vehiculelor, sisteme electronice de bord
în vehicule terestre pentru asistență la
parcare, senzori, senzori de proximitate, senzori
de impact, senzori de mișcare, dispozitive
senzoriale digitale, senzori de poziție cu
led, senzori optici de determinare a poziției,
blitzuri (fotografie), televizoare, televizoare
digitale, televizoare cu plasmă, televizoare
de mașină, suporturi pentru televizoare,
decodoare pentru televizoare, ieșiri pentru
televizoare, telecomenzi pentru televizoare,
aplicație software pentru televizoare, televizoare
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uhd (ultra înaltă definiție), televizoare de
înaltă definiție (hdtv), televizoare cu diode
electroluminescente (led), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (lcd), joystick-uri pentru
calculator, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, console pentru căști,
console de mixaj audio, ochelari, ochelari 3d,
ochelari inteligenți, radiouri, radiouri portabile,
radiouri dab, radio (aparate de -) pentru
vehicule, butoane de sonerie, sonerii electrice,
sonerii de alarmă, termometre, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, difuzoare,
aparate de semnalizare, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, echipamente și instrumente de
salvare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, aparate și instrumente
de semnalizare, aparate de control contra
incendiului, discuri reflectorizante individuale
pentru prevenirea accidentelor de circulație,
benzi adezive de securitate (codificate), benzi
adezive de securitate (magnetice), conuri de
trafic, echipament de siguranță pentru stingerea
incendiilor din păduri, echipamente de avertizare
în caz de urgență pentru autostrăzi, oglinzi de
semnalizare, etichete electronice de siguranță,
etichete electronice, mănuși rezistente la foc,
măști de oxigen, nu de uz medical, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, indicatoare de siguranță, sisteme
de stingere a incendiilor, cartele codificate cu
caracteristici de securitate pentru identificare,
costume de zbor ignifuge, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule sau
echipament sportiv), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte de
protecție (împotriva accidentelor sau vătămării),
încălțăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva deversărilor
de substanțe chimice, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, incaltaminte de
protectie impotriva incendiilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
protecția capului, măști de protecție pentru
muncitori, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, afișaje
care se pot purta ca îmbrăcăminte, rame
de ochelari fără brațe, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, ochelari de protecție,
apărătoare împotriva orbirii, mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,

mănuși de protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, filtre pentru măști
respiratorii, afișaje fixate pe cap, măști de
protecție pentru căști de protecție, plase de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor, măști de
protecție pentru sudură, măști de sudură, articole
de protecție care servesc la acoperirea capului
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), veste
de salvare reflectorizante, geci de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
curele de susținere pentru muncitori, cotiere
de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive), scări
de incendiu, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete cu
cipuri rfid integrate, etichete pentru coduri de
bare, codate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (codificate), șepci
de protecție, mănuși de latex de unică
folosință pentru laborator, mănuși de plastic
de unică folosință pentru laborator, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, mănuși de uz industrial pentru
protecție contra razelor x, mănuși de uz
industrial pentru protecție împotriva vătămărilor,
pături de supraviețuire, pături ignifuge, măști
antipoluare pentru protecție respiratorie, măști
de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, măști pentru respirație, cagule de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, scuturi pentru protejarea
corpului împotriva loviturilor, genunchiere pentru
muncitori, îmbrăcăminte de siguranță de
mare vizibilitate, îmbrăcăminte specială pentru
laborator, combinezoane termice de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
aparate și instrumente științifice și de
cercetare, software de calculator descărcabil,
software pentru mesagerie on-line, instrumente
pentru producerea de fotografii, software
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care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software pentru organizarea
și vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
panouri electronice pentru afișarea de mesaje,
software pentru redirecționarea mesajelor,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare, software de mesagerie instantanee
descărcabil.aplicații
software
descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicații pentru
recuperarea de informații, aplicații software
pentru telefoane mobile, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, aplicații de
birou și de întreprindere, software pentru
aplicații web și servere, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software bancar, software de comunicare pe
calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și
să efectueze tranzacții bancare, buletine
informative descărcabile, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), programe de calculatoare (software
descărcabil), software de calculator descărcat de
pe internet, cărți electronice descărcabile, cărți
electronice descărcabile în domeniul cursurilor
de golf, ziare electronice descărcabile, rapoarte
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere cu muzică descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, economizoare
de ecran descărcabile pentru calculatoare,
software pentru economizor de ecran, broșuri
electronice descărcabile, materiale descărcabile
pentru cursuri didactice, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, carduri bancare
codificate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri bancare tipărite (magnetice), terminale
computerizate pentru uz bancar, mașini de
identificare devize.
10. Măști chirurgicale, măşti sanitare de
uz medical, măști utilizate de personalul
medical, măști de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
brățări de uz medical, comprese pentru
susținerea corpului, comprese termoelectrice,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
sfigmomanometre, recipiente pentru biberoane,
tetine,
cuverturi
electrice
pentru
uz
medical, prezervative, dispozitive contraceptive
echipament stomatologic, aparate și instrumente
medicale, dinți artificiali, consumabile de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară,

dispozitive medicale de uz stomatologic și/
sau pentru tehnică dentară, aparate de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară.
instrumente pentru curățarea urechilor, aparate
pentru masaje estetice, tetine de biberon,
dispozive de închidere pentru biberoane,
suporturi pentru platfus, încălțăminte ortopedică,
forcepsuri, mănuși pentru masaj, mănuși de uz
medical, dispozitive auditive, dispozitive pentru
protecția auzului, aparate terapeutice cu aer
cald, pungi cu gheață pentru uz medical,
incubatoare pentru nou-născuți, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, saltele pentru
naștere, comprese abdominale, perne electrice
pentru uz medical, perne contra insomniei,
bureți chirurgicali, linguri pentru administrarea
medicamentelor, stetoscoape, brancarde pentru
bolnavi, comprese termice pentru prim ajutor,
dispozitive pentru curățarea limbii, aparate și
instrumente veterinare, măști de anestezie,
măști respiratorii chirurgicale, termometre de uz
medical, pungi cu apă pentru uz medical, bazine
igienice, inele pentru erupția dentară, proteze
pentru picior (atele), inele antireumatismale,
dopuri de urechi (pentru protecția urechii),
cearceafuri absorbante pentru incontinență,
dopuri de urechi pentru dormit, dopuri de urechi
pentru protecție împotriva zgomotelor, aparate și
instrumente chirurgicale, instrumente ajutătoare
pentru sex, păpuși gonflabile (păpuși sexuale),
jucării erotice, dispozitive pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
aparate pentru activitatea sexuală, vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți, bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, vagine
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, aparate, dispozitive și articole
pentru activitatea sexuală, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți).aparate de
exerciții de uz terapeutic, greutăți pentru exerciții
fizice (adaptate pentru uz medical), instrumente
de masaj manual, role de spumă pentru
masaj, dispozitive pentru masajul corporal,
echipament pentru exerciții fizice, echipament de
fizioterapie și de recuperare, benzi de alergare
pentru uz medical folosite pentru exercițiile
fizioterapeutice, aparate pentru exerciții fizice de
uz terapeutic, aparate de antrenare a mâinilor,
de uz terapeutic, aparate de vâslit pentru exerciții
fizice (pentru uz medical), mașini pentru urcarea
scărilor folosite în terapii medicale, monitoare
pentru compoziția corporală, dispozitive pentru
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monitorizarea grăsimii din organism, dispozitive
pentru măsurarea pulsului.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru încălzit paturi, căști pentru uscat
părul, uscătoare de mâini, uscătoare de păr
portabile, uscătoare de păr, uscătoare fixe
de păr, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), echipament de tratare a
aerului, sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), aparate de
aer condiționat montate pe ferestre, aparate de
aer condiționat portabile, aparate de climatizare,
aparate mobile de aer condiționat, filtre pentru
aer condiționat, ventilatoare de aer condiționat,
instalații pentru răcirea aerului, instalații de
climatizare, aparate de aer condiționat cu motor
prin inducție (de uz industrial), aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz industrial, aparate de
încălzit, benzi de încălzire electrice, aparate de
ventilare, difuzoare de aer, covoare încălzitoare,
cabluri electrice pentru încălzire, boilere pentru
încălzire centrală, instalații de aerisire, hote
pentru eliminarea fumului, hote pentru aparate
de ventilare, instalații de filtrare a aerului,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru picioare, pături electrice, instalații de
răcire, instalații de ventilare, instalații de încălzire
centrală, instalații de încălzire centrală pe gaz,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire prin pardoseală, radiatoare electrice,
ventilatoare de cameră, ventilatoare, unități
de încălzire, băi de abur, saune și spauri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, congelatoare, aparate de
refrigerare, frigidere electrice, frigidere portabile,
calorifere portprosop, radiatoare, radiatoare
(încălzire), autoclave electrice utilizate în

sterilizare, autoclave (sterilizatoare), autoclave
pentru sterilizare, autoclave de sterilizare
de uz medical, instalații pentru sterilizare,
aparate pentru sterilizarea aerului, recipiente
sub presiune pentru sterilizare, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, pungi
de unică folosință pentru sterilizare, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de sterilizare pentru uz medical, instalații
de sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare
a apei), instalații de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, sterilizatoare cu ultrasunete
de uz casnic, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, ventilatoare de aspirație, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,
lămpi cu led, difuzoare (iluminat), brichete
pentru aprinderea gazului, aprinzătoare de gaz,
lămpi de iluminat, lanterne pentru iluminat,
lanterne de biciclete, lanterne pentru scufundări,
faruri pentru automobile, lanterne pentru cap,
lumini led pentru iluminatul public, felinare,
benzi cu led, luminatoare led, reflectoare de
scenă, plafoniere, lămpi cu gaz, lămpi cu
ulei, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
de siguranță, reflectoare de lămpi, încălzitoare
de buzunar, termoplonjoare, lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
proiectoare pentru vehicule, aparate de filtrare a
apei, sterilizatoare de apă, boilere, încălzitoare
de apă, cazane electrice, boilere pe gaz,
încălzitoare de apă solare, incalzitoare de
apa (portabile), dușuri portabile, cutii frigorifice,
electrice, recipiente frigorifice, aparate de
încălzire cu gaz, încălzitoare electrice mobile
pentru utilizare în corturi, rulote şi autorulote,
dezumidificatoare, dispozitive de încălzire cu
ventilator, toalete transportabile, regulatoare de
gaz, grătare mari în aer liber, gratare pe gaz,
grătare cu cărbune, sobe, aragazuri de voiaj,
sobe portabile pe gaz, cuptoare pe gaz, cuptoare
portabile pe gaz, ochiuri pentru maşini de gătit cu
gaz, cuptoare electrice, plite electrice portabile,
plăci de gătit electrice, plite, grătare electrice
(aparate pentru gătit), grătare alimentate cu
gaz (aparate de gătit), aparate de prăjit pâine,
aparate pentru sandvișuri (prăjitoare), prăjitoare
de pâine electrice, fierbătoare electrice, ibrice,
distribuitoare de apă, arzătoare, boilere și
încălzitoare, șemineuri, boilere cu acumulare,
arzătoare pentru acetilenă, generatoare de
acetilenă, sisteme postcombustie sub formă
de piese pentru cuptoare, cazane pentru
încălzirea aerului, instalații pentru încălzirea
aerului, aparate de încălzire a aerului, arzătoare
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cu alcool, arzătoare de alcool pentru laborator,
echipamente pentru instalații de produs vapori,
mașini pentru generare de ceață artificială,
mașini pentru generare de fum artificial, instalații
automate pentru transportat cenușă, oale de
gătit sub presiune, electrice, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși, furnale,
dispozitive de aprindere pentru grătare, cuptor
cu vatră mobilă, țevi pentru cazane de încălzire,
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, boilere pentru
instalații de alimentare cu apă caldă, cazane
pentru sistemele de încălzire, aparate de prăjit
cu aer, aparate pentru gătit în aer liber, aparate
pentru deshidratarea resturilor alimentare,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate
de încălzit lapte, aparate pentru menținerea
caldă a băuturilor fierbinți, aparate de preparat
spumă în timpul încălzirii laptelui, aparate pentru
gătirea alimentelor, aparate pentru afumarea
alimentelor, mașini automate pentru prepararea
pâinii de uz casnic, instalații automate pentru
prepararea cafelei, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, cuptoare de brutărie,
cuptoare de copt pentru uz casnic, grătare pentru
friptură, grătare afumătoare, aparate pentru
răcirea băuturilor, răcitoare electrice de băuturi
folosite în automobile, distribuitoare electrice
de băuturi, mangaluri, mașini de făcut pâine,
mașini de făcut pâine, de uz industrial, bare
de aer folosite la uscătoare, uscătoare de aer,
aparate pentru uscarea hranei pentru animale,
aparate de uscare, uscătoare automate de
lenjerie, aparate pentru uscarea fibrelor chimice,
mașini de uscat haine, aparate de uscat haine
(uscare la cald), instalații de uscat haine (uscare
la cald), aparate pentru deshidratare, dulapuri
de uscare, aparate și instalații de uscare,
aparate pentru uscarea furajelor, mașini de
uscat pentru agricultură, cuptoare de uscare,
rafturi de uscare, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), uscătoare de haine,
electrice, de uz casnic, mașini electrice de
uscat vase de uz menajer, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate
de uscat electrice de uz menajer, uscătoare
de rufe electrice de uz menajer, uscătoare
de încălțăminte electrice, uscătoare de pantofi
electrice de uz menajer, încălzitoare electrice
pentru prosoape, uscătoare la cald pentru rufe,
uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare cu aer comprimat
prin refrigerare, mașini pentru uscarea placajului,
cuptoare ce utilizează câmpuri de radiofrecvență
pentru uscare, aparate pentru uscat portabile

(uscare la cald), uscătoare electrice de rufe,
instalații industriale pentru uscare, mașini
industriale de uscat vase, uscătoare încălzite
pentru prosoape, stelaje încălzite pentru uscarea
prosoapelor, aparate pentru uscarea recoltelor,
aparate de uscare pe gaz, mașini cu gaz pentru
uscat rufe, fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), huse ajustabile din materiale textile
pentru capete de fiare de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, hote de extracție pentru
uscătoare de nutreț, aparate electrice utilizate în
uscare, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de gătit),
filtre pentru purificarea aerului (piese de mașini
sau instalații de purificare), filtre de aer, filtre de
aer pentru unitățile aparatelor de aer condiționat,
filtre de aer utilizate ca dispozitiv de oprire a
prafului în procesele industriale, filtre de aer
utilizate ca aparate de extracție a prafului în
procesele industriale, aparate de filtrare a apei
potabile, filtre pentru vârtejurile de praf, filtre
de praf, filtre electrice de cafea, filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
de aer electrostatice, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), aparate de filtrare
pentru instalațiile de alimentare cu apă, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor
de alimentare cu apă, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, combinații filtru-motor pentru acvarii,
filtre pentru hotele de extracție a aerului,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
curățarea aerului, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), șemineuri din metal turnat, șeminee
electrice, vatre de foc cu etanol, grilaje frontale
pentru șeminee (de uz casnic), grătare pentru
foc (de uz casnic), grilaje metalice pentru
șeminee (uz casnic), vetre pentru foc, apărătoare
pentru șemineuri, piese pentru șemineuri, inserții
pentru șemineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, inserții pentru șemineuri sub
formă de sobe, grilaje pentru șeminee cu
combustibil solid, huse adaptate pentru șeminee
portabile, componente ceramice cu efect de
combustibil sub formă de piese și accesorii
pentru șeminee, grătare de cămine, grilaje,
schimbătoare de căldură pentru șeminee, placări
pentru focare de șemineuri, cămine electrice
portabile, vetre pentru foc portabile, șeminee
artificiale care imită șemineele cu cărbune (de
uz casnic), șeminee artificiale care imită soba
cu lemne (de uz casnic), hote aspirante pentru
șemineuri, hote de extracție a aerului folosite
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împreună cu mașinile de gătit, ventilatoare
pentru șemineuri, sisteme de extracție pentru
șemineuri, canale de fum pentru șemineuri,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote de
extracție pentru bucătărie, filtre pentru aparatele
de extragere a fumului, filtre pentru aparatele
de extragere a gazelor, ventilatoare folosite
în caz de incendiu pentru evacuarea gazelor,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea fumului, fitinguri pentru canale de
fum, aparate de curățare cu gaze de ardere,
canale de gaze, canale de fum pentru aparate de
încălzire, țevi de fum pentru boilere, canale de
fum pentru aparate de ventilare, canale de fum
prevăzute cu extractoare, condensatoare de gaz
(altele decât cele care sunt organe de mașini),
aparate de recuperare a gazelor, schimbătoare
de căldură pentru eliminarea gazelor de
eșapament, schimbătoare de căldură pentru
eliminarea gazelor de ardere, aparate de încălzit
cu tiraj încorporat, hote cu ventilator pentru
cuptor, hote de extracție pentru aragazuri, hote
(hote de extracție, de uz casnic), registre pentru
evacuarea fumului, unități de evaporare cu
ardere submersă, coșuri combinate telescopice,
ventilatoare eoliene, aparate de aerare, clapete
de reglaj a debitului de aer, aparate pentru
circularea aerului, panouri de aer condiționat,
utilizate pentru camere frigorifice, clapete pentru
controlul aerului, dispozitive pentru răcirea
aerului, perdele de aer, perdele de aer pentru
ventilație, instalații de distribuție a aerului,
odorizante electrice de priză, centrale de tratare
a aerului, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru recuperarea căldurii de aer,
rotoare de aer pentru ventilație, dispozitive de
inducție de aer (ventilație), purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru separarea
de aer, brichete pentru lumânări, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, aprinzătoare electrice,
aprinzătoare prin frecare pentru aprinderea
becurilor bunsen, brichete pentru aprinderea
gazului, dispozitive de aprindere a grătarelor,
dispozitive de aprindere pentru sobe cu gaz,
lămpi pilot pentru aparate cu aprindere de
gaze, brichete piroforice, altele decât cele
pentru fumători, brichete piezoelectrice (altele
decât pentru fumători), echipament pentrru
procesare chimică, epurare și purificare a
gazelor, cuptoare și vetre industriale (nu pentru
alimente sau băuturi), reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, aparate
vaporizatoare pentru haine, instalații industriale
pentru filtrarea lichidelor, instalații pentru călire,
instalații pentru colectarea gazelor, dispozitive
de spălare pentru reținerea impurităților din

metale topite, instalații de purificare a uleiului,
coloane de rafinare pentru distilare, aparat
decantor pentru deșeuri, instalații de evacuare
a apelor reziduale, instalații de epurare a
apelor uzate (purificare), instalații pentru tratarea
combustibililor și a moderatorilor nucleari,
centrale de cogenerare, generatoare nucleare,
instalații pentru centrale nucleare, reactoare
nucleare, vase de presiune ale reactorului, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate în
scopuri medicale, perne de încălzire neelectrice,
altele decât cele de uz medical, uscătoare pentru
față care folosesc aer cald, uscător pentru mâini
care folosește un jet de aer cald care usucă,
ventilatoare electrice de uz personal, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), încălzitoare electrice pentru picioare
(de uz personal), uscătoare electrice pentru
mâini, aparate electrice pentru uscat mâinile
pentru lavabouri, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, termofoare electrice, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, tigăi electrice pentru încălzirea patului,
uscătoare de păr electrice, pernuțe electrice de
încălzire, altele decât cele pentru tratamente
medicale, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, de uz medical, îmbrăcăminte încălzită
electric pentru protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, uscătoare electrice cu aer
cald pentru față, huse din materiale textile
adaptate pentru sticle cu apă caldă, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, aparate pentru
înghețarea aerului, instalații pentru congelarea
aerului, aparate pentru congelarea alimentelor,
răcitoare de acvariu, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, răcitoare pentru sticle
(aparate), lăzi frigorifice, aparate de distribuire
a apei purificate și răcite, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), serpentine sub
formă de componente ale instalațiilor de răcire,
serpentine de răcire, combine frigorifice, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, unități frigorifice comerciale, instalații de
răcire pentru clincheri de ciment, aparate pentru
răcire, aparate și instalații pentru răcire, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
pentru matrițe, aparate pentru bronzat folosite în
solarii, nu de uz medical, solarii, altele decât cele
de uz medical, lămpi pentru bronzat, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat (lămpi),
solare, cabine de bronzare, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feței, aparate cu
raze ultraviolete pentru bronzarea întregului
corp, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
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cosmetice, aparate de bronzat orizontale cu
raze ultraviolete, de uz cosmetic, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate de
încălzire pentru acvarii, aparate automate de
adăpare a vitelor, instalații automate de adăpare
a bovinelor, instalații automate de adăpare a
porcinelor, instalații automate de irigare pentru
plante, instalații automate de adăpare a păsărilor
de curte, sisteme de tratare a apei de balast,
circulatoare (încălzitoare de apă), mânere de
clapete de acționare pentru rezervoare de
closet, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, camere curate (instalații sanitare),
rezervoare pentru closet, instalații pentru răcirea
apei, cilindri pentru încălzirea apei, ventile de
aer pentru instalațiile de încălzit cu aburi,
aparate pentru controlul alimentării cu apă,
supape cu bilă, turnuri de răcire cu evaporare,
evaporatoare, supape cu flotor (robinete cu
plutitor), economizoare de combustibil, valve
de control de nivel, supape regulatoare de
nivel în rezervoare, supape acționate manual
pentru lucrari de instalații, mecanisme pentru
controlarea nivelului fluidelor în rezervoare
(ventile), ventile de amestec (robinete), ventile
de amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de presiune pentru țevi de
apă, aparate pentru reducerea presiunii folosite
la instalațiile de gaz, aparate pentru reducerea
presiunii folosite la dispozitivele de încălzire a
apei, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de gaz, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru aparatura din sistemele de apă, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de apă.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule acvatice,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule
terestre și mijloace de transport, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, piese ornamentale de
interior pentru automobile, vehicule, cărucioare
acționate manual și furgoane, mijloace de

transport, vehicule pe șine, joystick-uri pentru
vehicule, biciclete, cadre pentru vehicule pe
două roți, semnalizatoare pentru biciclete, roți
ajutătoare pentru bicicletă, șei de bicicletă,
ghidoane pentru vehicule pe două roți, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pedale pentru
vehicule pe două roți, garnituri pentru frână
pentru vehicule, trotinete (vehicule), scutere
pentru persoane cu mobilitate redusă, vehicule
de locomoţie terestră, pe apă şi pe şine, scutere
electrice, motociclete, scutere electrice cu
autobalans, biciclete pliabile electrice, biciclete
fără pedale (vehicule), biciclete electrice,
mopeduri, cărucioare acționate manual și
furgoane, biciclete electrice, tricicluri, vehicule
electrice, vehicule electrice autopropulsate,
scutere electrice cu o roată, scutere cu
motor, scutere nemotorizate (vehicule), scutere
electrice cu autobalans cu o roată, motociclete
electrice, scutere motorizate pentru persoanele
cu handicap și pentru cei cu dificultăți de
mobilitate, canoe, vâsle pentru canoe, scutere
cu autobalans, biciclete pliabile, biciclete pentru
copii, biciclete motorizate, motoare electrice
pentru vehicule cu două roți, motoare de
biciclete, discuri de frâne hidraulice pentru
biciclete, scutere electrice.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, 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, brățări de ceas, ceasornice,
ceasuri automate, ceasuri cu cuarț, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de
damă, ceasuri de mână elegante, ceasuri
electrice, ceasuri din aur, ceasuri digitale,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
bijuterii-pandantive, brățări, cercei, butoni de
manșetă, broșe (bijuterii), inele (bijuterii), geme,
diademe, gablonțuri din bronz, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), medalioane,
medalii, lanțuri de bijuterii, verighete, perle
(bijuterii), pandantive, argint, aur, diamante,
metale prețioase, ceasuri digitale care includ
radiouri, lanțuri metalice pentru chei, lanțuri
de chei din metal prețios, inele pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
lingou de aur, cutii decorative fabricate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
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sau bijuterii) pentru uz personal, plăci
comemorative, mătănii, monede comemorative,
brelocuri placate cu metale prețioase, misbaha
(mătănii), jetoane metalice utilizate pentru
transportul public, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
obiecte de artă din aur emailat, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios, cupe
pentru premii din metale prețioase, monede din
aur, plăci funerare din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), aliaje de iridiu, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, obiecte de
artă din metale prețioase, bănuți de aramă, cutii
din metale prețioase, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, trofee confecționate
din metale prețioase, aliaje de argint, obiecte
de artă de argint, monede de colecție, aliaje
de ruteniu, aliaje de rodiu, aliaje de paladiu,
aliaje de osmiu, plăcuțe de identificare din metal
prețios, seturi de monede pentru colecționari,
cutii suvenir din metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, trofee placate cu
aliaje de metale prețioase, portchei fantezie
din metale prețioase, monede, monede care
nu sunt pecuniare, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasuri, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), sisteme de cronometrare pentru
sport, aparate și instrumente de cronometrie,
instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, mecanisme de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri
deșteptătoare, ace de ceasornic, lanțuri de ceas,
coroane pentru ceasuri de mână, sticlă de
ceas, arcuri de ceas, cadrane pentru ceasornice,
casete de prezentare pentru ceasuri, balansiere
(ceasornicărie), cutii de ceas, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu lanț, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, instrumente de ceasornicărie având
mecanisme cu cuarț, ceasuri cu ceramică, brățări
pentru ceasuri de mână, curele din plastic pentru
ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, curele
de ceas din metal, piele sau plastic, curele
de ceas din nailon, curele pentru ceasuri din
clorură de polivinil, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
ceasuri cu brățară, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru fusuri orare, eșapamente, ceasuri
de masă, piese de mecanism de ceas, ceasuri
pentru scufundări, mecanisme de ceasuri,
ceasuri de cronometrare, pendule, ceasuri
sportive, cadrane solare, ceasuri de mână
din argint, ceasuri pentru asistente, catarame
pentru curele de ceas, cronometre pentru nave,

ceasornice de călătorie, ceasuri de mână din
platină, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, ceasuri în miniatură, ceasuri
placate cu aur, oscilatoare pentru ceasuri,
oscilatoare pentru pendule, ceasuri mecanice,
ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
ceasuri mecanice cu întoarcere automată,
oscilatoare pentru ceasuri mecanice, curele
de ceas din piele, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasornice de sincronizare, închizătoare pentru
ceasuri, ceasornice mici, ceasuri de șemineu,
ceasuri industriale, piese pentru ceasornice,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, articole de ceasornicărie, ceasuri
digitale care includ radiouri, indicatori de
durată digitali care afișează temperatura, ceasuri
digitale cu cronometre automate, mecanisme
acționate electronic pentru ceasuri de mână,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
deșteptătoare electronice, casete de arc cu
sistem de blocare a axului (ceasornicărie),
orologii stative, brățări metalice extensibile
pentru ceasuri, cronografe destinate utilizării
ca instrumente pentru măsurarea timpului,
cronografe, ceasornice atomice, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, pandantive pentru lanțuri de ceas,
ancore (ceasornicărie), ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri din aur laminat,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri cu
embleme, ceasuri de mână cu pedometre,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
cutii muzicale pentru bijuterii, statui din metale
prețioase.
15. Piane, acordeoane, baghete de dirijor,
bandoneoane, armonici, bucine (trompete),
castaniete,
instrumente
muzicale,
cutii
pentru instrumente muzicale, instrumente
muzicale electronice, cutii muzicale, claviaturi
pentru
piane,
tromboane
(instrumente
muzicale), trompete, viori, sintetizatoare,
saxofoane, pipa (chitare chinezești), tamburine,
mandoline, clarinete.chitare, flaute cu cioc
(instrumente muzicale), flaute, pedale pentru
tobe (instrumente muzicale), clape pentru
instrumente muzicale, tastaturi electronice
(instrumente muzicale), chitare electrice,
glockenspiel-uri,
sheng
(instrumente
de
suflat chinezești), instrumente de suflat
din lemn, set de tobe, stative pentru
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instrumente muzicale, instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, tastaturi
electrice (instrumente muzicale), claviaturi
pentru instrumentele muzicale, călușuri pentru
instrumente muzicale, basuri (instrumente
muzicale), instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale controlate
de calculator, acordoare pentru instrumente
muzicale
electronice,
pene
(piese
de
instrumente muzicale), instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, adezivi, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, șervețele
din celuloză, suporturi absorbante de unică
folosință pentru animale de companie, hârtie
absorbantă, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, hârtie
pentru șervețele, șervețele de hârtie, decorațiuni
de hârtie pentru masă, traverse de masă din
hârtie, șervetele de masă din hârtie, lenjerie de
masă din hârtie, hârtie igienică, role de hârtie
igienică, învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc, prosoape de hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, suporturi
din mucava pentru pahare, individualuri de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare
de bere, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, căptușeli din hârtie pentru vasul de
toaletă, covorașe absorbante de unică folosință
pentru dresajul animalelor de companie, cârpe
de șters din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
șervete de masă, din carton, cartonașe cu nume
pentru mese, individualuri din carton pentru
indicarea amplasării veselei, pancarte de carton,
placarde din hârtie, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie parfumată
pentru dulapuri, decorațiuni din carton pentru
alimente, fanioane de hârtie, șervețele de masă
din hârtie, dantelă de hârtie, șervețele din hârtie
pentru față, șervețele de hârtie de pus sub cești,
șervețele de toaletă din hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, carpete de hârtie pentru cuștile

animalelor de companie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, articole decorative
din hârtie pentru centrul mesei, batistuțe de
hârtie, hârtie folosită pe mesele de examinare,
bucăți de material cu textura în relief, utilizate
pentru mărunțiș și pentru a facilita apucarea
acestuia cu mâna, pungi de gunoi din hârtie,
dischete demachiante din hârtie, bavete din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), pungi pentru
gătit în cuptorul cu microunde, role de hârtie
pentru case de marcat, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, hârtie aspră (pentru toaletă), produse
pentru față fabricate din hârtie, saci de gunoi
din hârtie (pentru uz casnic), lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, bavete din hârtie pentru bebeluși, bannere
din hârtie, suporturi pentru halbe de bere,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, hârtie
pentru raft, stegulețe din hârtie, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, stegulețe decorative din
hârtie, mașini de birou, echipament pentru
imprimare și legare, albume foto și albume
pentru colecționari, ustensile de corectare
și ștergere, echipament pentru educație/
învățământ, ustensile de scris și ștampilat,
fișiere, tăvițe pentru instrumente de scris, tăvițe
pentru dosare (articole de birou), notesuri
autoadezive detașabile, cartonașe tipărite pentru
adrese, bibliorafturi de prezentare, autocolante
(articole de papetărie), caiete, invitații (articole
de papetărie), etichete de identificare din
hârtie, umezitoare (articole de birou), hârtie de
probe, dosare cu index, dosare (papetărie),
mape pentru documente, separatoare pentru
dosare (articole de birou), coperți de dosar,
cutii pentru dosare, etichete cu adrese,
panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), deschizător de
scrisori din metale prețioase, cuțite pentru
tăiat hârtie (articole de birou), tăvițe pentru
corespondență, suporturi pentru corespondeță,
hârtie pentru scrisori (produse finite), hârtie
de scrisori, prespapieruri, compartimente mici,
chitanțiere, blocuri (papetărie), ascuțitori de
creioane, cutii pentru creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, distribuitoare automate de
adeziv pentru birou, suporturi pentru cartonașe
de baseball, flip-charturi imprimate, etichete
adezive tipărite, dulapuri pentru articole de
papetărie (birotică), șabloane pentru litere, portstilouri, paspartuuri pentru poze, din carton,
cerneală pentru marcare care conține materiale
biologice destinate utilizării la autentificarea
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obiectelor, cărți poștale nescrise, tăvițe pentru
creioane, suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, dosare pentru documente sub formă
de portofel, supracoperte din hârtie pentru
dosare, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi de birou pentru documente, tăvi de
birou pentru documente, hârtie milimetrică,
ornamente decorative pentru partea de sus a
creioanelor, folioscop (flip book), indicatoare de
dată, caiete cu spirală, dispozitive de mărunțire
a cd-urilor, de uz casnic sau profesional, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, capse
de birou, separatoare cu litere, hârtie pentru
scrisori, suporturi pentru corespondență, plicuri
manila, articole de birou (cu excepția mobilelor),
coperte din piele pentru cărți, litere și cifre
realizate din hârtie, suporturi pentru cărți, insigne
din carton, suporturi pentru agrafe de hârtie,
albume, produse pentru ștergere, timbre poștale,
sigilii, tușiere, markere fluorescente, carnete
de notițe, matrițe de hârtie parafinată, broșuri,
felicitări, cărți poștale, cornete (de hârtie),
plumiere, mape pentru scris (papetărie), pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, etuiuri pentru pașapoarte,
articole de legătorie, cărți, elemente de legat
cărți, gume de șters, șabloane de ștergere, ziare,
periodice, schițe, hârtie de ambalaj, prospecte,
folii transparente (papetărie), cutii de carton
din fibră, benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, instrumente de scris, cărți de desenat
sau de scris, mape tip servietă, furnituri pentru
scris, embleme din hârtie, sigle de firme din
hârtie, panouri indicatoare din hârtie sau carton,
tablete de ceară pentru sigilii, felicitări muzicale,
hârtie luminiscentă, cataloage, calendare, plicuri
(papetărie), manuale, benzi elastice pentru
birou, benzi gumate (papetărie), reproduceri
grafice, lichide corectoare (articole de birou),
fluturași publicitari, folii din plastic pentru
ambalare, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
figurine (statuete) din papier mâché, mucava,
ambalaje din hârtie sau carton pentru sticle,
hârtie de filtru, reproduceri color, coperte
(papetărie), reviste de benzi desenate, suporturi
pentru bani, clișee pentru adrese, hârtie de calc,
blocnotesuri pentru notițe, blocnotesuri, rechizite
școlare, bilete tipărite, carton, carton colorat
(carton colorat), artă murală din carton în 3d, artă
murală din hârtie în 3d, lucrări de artă din hârtie,
publicații imprimate.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din

piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
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piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din

materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, dispozitive de fixare
nemetalice, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, geamanduri, ventile, nu din metal,
încuietori și chei, nu din metal, manechine și
manechini de croitorie, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
oglinzi (sticlă argintată), paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, butoaie și
putini, nu din metal, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), lăzi și palete,
nu din metal, sicrie și urne funerare, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, console (mobilier),
oglinzi (sticlă argintată), piese de mobilier,
os de balenă, cochilii de scoici, chihlimbar,
spumă de mare, perne gonflabile, saltele
pneumatice, perdele decorative din mărgele,
garnituri nemetalice pentru paturi, așternuturi
(cu excepția lenjeriei de pat), culcușuri pentru
animale de interior, coveți nemetalice, cutii de
scule, nemetalice, cutii poștale cu picior (nu
din metal), dopuri de plută pentru sticle, stelaje
de sticle, lăzi de depozitare, mobile decorative
care produc sunete, șezlonguri prevăzute cu
apărătoare de vânt, agățători pentru haine,
umerașe și cuiere pentru haine, cârlige pentru
perdele, cuiere de haine (mobile), cârlige pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru haine, containere
nemetalice, role pentru perdele, vergele de
perdele, șine pentru perdele, inele pentru
perdele, cordoane pentru perdele draperii, perne
decorative, suporturi (distribuitoare) fixe de
prosoape de hârtie, distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, distribuitoare de prosoape
de hârtie (fixe, nu din metal), cuști pentru
animale de companie, gherghefuri pentru
brodat, statuete din lemn, ceară, ghips
sau din materiale plastice, ecrane pentru
șeminee (mobilă), suporturi de umbrele, socluri
pentru ghivece de flori, tăblii masă, mobilier
de grădină, mese pentru birouri, suporturi
pentru pălării, scaune înalte pentru bebeluși,
numere de casă, nemetalice, neluminoase,
culcușuri pentru animale de companie, plăci de
înmatriculare, nemetalice, cartoteci (mobilier),
obiecte publicitare gonflabile, cutii de scrisori,
din lemn, suporturi pentru ziare, saltele, vase
din plastic pentru ambalare, cutii din materiale
plastice pentru ambalat, recipiente alimentare
transparente pentru utilizarea în ambalarea
pentru comercializare, perne, rafturi de magazin,
rafturi de depozitare, panouri publicitare, firme
din material plastic, polițe, module pentru
depozitare (mobilier), coșuri împletite, rame
pentru fotografii, cleme din plastic pentru
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sigilarea pungilor, închizători nemetalice pentru
genți, coșuri din plastic (altele decât coșurile
de gunoi), coșuri din plastic pentru fabricarea
compostului, recipiente din plastic pentru
medicamente, recipiente din materiale plastice
formate termic (altele decât cele pentru uz casnic
și bucătărie), rezemătoare de cap gonflabile,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare de
uși din plastic, uși de mobilier (nemetalice),
scaune de birou, scaune cu spătar rabatabil,
șezlonguri pentru transatlantice, paturi, bănci
(mobile), cutii din lemn sau din materiale plastice,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), lucrări de ebanisterie, dulapuri pentru
haine, mobilier pentru computer, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), cărucioare (mobilier),
scaune, cutii pentru jucării, dopuri de plută,
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), coșuri
de dormit pentru nou-născuți, perdele de
bambus, șezlonguri, birouri, tetiere (mobilă),
tablouri de agățat chei, polițe pentru biblioteci,
dulăpioare, încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice, cadre (rame), capră de tăiat
lemne, mobilier școlar, scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune pentru baie, mese, cărucioare
de servit ceaiul, paturi pentru câini, pătuțuri
de voiaj pentru copii, așternuturi pentru
pisici, vitrine, tablouri de afișare, clapete
pentru țevi de drenaj, din materiale plastice,
măsuțe de toaletă, taburete, bancuri de lucru,
taburete pentru picioare, panere (coșuri) pentru
transportarea de obiecte, scări de lemn sau
din materiale plastice, dulapuri de farmacie,
covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, plăcuțe de înmatriculare pentru
vehicule (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, dibluri nemetalice, cuie fără
floare (știfturi), nu din metal, țarcuri pentru
bebeluși, stâlpi de zgâriat pentru pisici, rafturi
pentru depozitare, perne în formă de u, muluri
pentru mobilier, mulaje din ipsos pentru turnarea
de materiale ceramice, artă murală din lemn
în 3d, obiecte de artă din ipsos, dopuri
nemetalice pentru sticle, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, dopuri combinate din materiale
nemetalice pentru închiderea sticlelor, capace
pentru cutii de scrisori (nu din metal sau
zidărie), capsule (recipiente nemetalice), capace
din plastic pentru conserve, cutii cilindrice, nu
din metal, răchită, coșuri decorative din paie,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din ipsos,
sculpturi din plastic, figurine din lemn, figurine
confecționate din împletituri de ratan, suporturi
pentru cărți.

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
și de toaletă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
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, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, aplicatoare de fard, bazine
(recipiente), boluri pentru bărbierit, bureți, bureți
de baie, bureți cosmetici, bureți de toaletă,
căzi, cuve pentru clătit, chiuvete, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, perii de baie, pensule de
uz cosmetic, olițe pentru copii, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, pulverizatoare de
parfum, pulverizatoare de uz casnic, pudriere
(goale), portfarduri (accesorizate), piepteni
electrici, piepteni, perii pentru rimel, perii
pentru igiena personală, suporturi pentru bureți,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
de pahare pentru baie, spatule cosmetice,
savoniere, rafturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, 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,
periuțe pentru gene, ață dentară, perii, material
pentru perii, material pentru curățare, bureți
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, obiecte
din faianță, căni confecționate din ceramică,
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recipiente ceramică, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri de uz casnic, căni,
mixere neelectrice de uz casnic, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, sticle, planșete
de pâine, donițe, tăvi (platouri de servit), cuști
pentru animale de companie, forme pentru
prăjituri, stingătoare de lumânări, discuri de
sfeșnic, sfeșnice, bomboniere, tocuri pentru
piepteni, porțelan decorativ, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din porțelan,
bețișoare chinezești (tacâmuri), dispozitive
pentru întins haine, suporturi ramificate pentru
căni, cârpe de curățat, perii pentru sticle,
suporturi de masă pentru căni de ceai,
amestecătoare pentru cocktail-uri, agitatoare
de cafea, căni de cafea, râșnițe de cafea,
linguri de cafea, cafetiere, filtre mari de
cafea, neelectrice, servicii (veselă), servicii
de ceai (veselă), piepteni pentru animale,
seringi de glazurat, forme pentru bucătărie,
oale de gătit, frigărui, recipiente pentru gheață,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile cosmetice,
capace pentru farfurii, cești, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, carafe, friteuze neelectrice,
sticle de băut, jgheaburi, sticle (recipiente),
borcane din sticlă, recipiente pentru bucătărie,
lăzi de gunoi, suporturi pentru ouă, pliciuri de
muște, mănuși de menaj, pocale, răzătoare,
grătare (neelectrice), tigăi non-electrice de
gătit, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
recipiente termoizolante pentru alimente, seringi
pentru flori, forme pentru cuburi de gheață,
huse pentru mese de călcat, stacane, fierbătoare
neelectrice, ibrice japoneze din fontă, nonelectrice (tetsubin), suporturi pentru a sprijini
cuțitele la masă, tăvi turnante (pentru bucătărie),
servicii de lichior, sufertașe, suporturi pentru
lista de meniuri, gamele, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), mopuri, suporturi pentru
șervețele de masă, inele pentru șervețele,
capete de stropitori, tampoane pentru curățare,
vase de lut, vase pentru muștar, farfurii din hârtie,
instrumente pentru tăiat coca, râșnițe de piper
manuale, arzătoare de ulei (terapie cu arome),
arzătoare de ulei esențial, cutii pentru picnic,
coșuri de hârtii, servicii pentru picnic (veselă),
pușculițe, capace pentru vase, vase, oale de
gătit sub presiune, solnițe, solnițe de piper,
cratițe, farfurioare, țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), palete pentru tarte, pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru întins cămăși, perii
pentru încălțăminte, limbi de încălțat pantofii,
calapoade pentru pantofi (sisteme de întindere),
strecurători, hote de bucătărie, supiere, servicii

de condimente, bureți de menaj, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, seringi pentru stropit flori
și plante, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, căni metalice cu capac, infuzoare de
ceai, cutii pentru ceai, ceainice, perii de toaletă,
truse de toaletă, suporturi pentru role de hârtie
igienică, ustensile de toaletă, periuțe de dinți,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
pentru animale de companie, perii electrice
rotative pentru păr, suporturi pentru scobitori,
scobitori, tăvi de uz casnic, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese pentru pantaloni,
suporturi pentru întins pantaloni, termosuri,
aparate de făcut vafe, neelectrice, tigăi de
clătite suedeze, tigăi pentru clătite, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe de
dinți, perii de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
scânduri de spălat rufe, instrumente pentru
stropire, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată, opal, vase din sticlă,
cristaluri (sticlărie), sculpturi din sticlă, busturi
realizate din sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, figurine din teracotă, cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii emailate,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, curse pentru șoareci,
centuri pentru machiori, distribuitoare de peliculă
adezivă (altele decât cele fixe), răcitoare pentru
băuturi (recipiente), pudre compacte (cutii),
flacoane de sticlă (recipiente), set recipiente de
bucătărie, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, coșuri pentru gunoiul menajer, sticle
frigorifice, cutii de sticlă, mături, produse pentru
periat, untiere, capace pentru untiere, cazane,
mănuși de curățenie din țesături, instrumente
pentru curățat, acționate manual, mănuși pentru
curățare sau pentru menaj, borcane pentru
prăjiturele, ustensile de gătit, neelectrice, periuțe
pentru sprâncene, tigăi, pâlnii, pămătufuri pentru
pudrat, shakere, dispozitive pentru amestecat
băuturi, teluri, palete neelectrice de uz casnic,
vase de metal pentru preparat înghețată si
băuturi reci, forme de prăjituri, oliviere, cârpe
de șters praful, pudră cosmetică compactă,
capace pentru cutii de șervețele, închizători
pentru capacele de cratiță, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
montate pentru recipiente de gunoi, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
izolante pentru farfurii și vase, recipiente de
uz casnic, ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de cafea (veselă), cafetiere neelectrice,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), recipienți
pentru gheață, de uz casnic, recipiente portabile
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multifuncționale de uz casnic, cutii de pastile,
pentru uz personal, salatiere, vase întinse,
halbe mari de bere, recipiente termoizolante
pentru băuturi, acvarii de interior, huse pentru
ceainice, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, capace pentru cești, căni
din sticlă, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
coșuri pentru prăjit cartofi pai, damigene, pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, cârpă pentru
ochelari, figurine din fibră de sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă.
22. Marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate,
corturi
interioare,
marchize
(materiale textile), prelate pentru case-remorci,
prelate pentru vehicule, corturi pentru rulote,
copertine, folii pentru sol, apărători de
muște pentru corturi, frânghii pentru rufe,
coli impermeabile pentru camping, învelișuri
impermeabile (prelate), paravanturi, paravânturi
(triere), cordoane elastice, linii de ghidaj,
vele, hamace, umplutură, nu din cauciuc,
materiale plastice, hârtie sau carton, materiale
textile fibroase brute, sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, pungi din
materiale textile pentru depozitarea corturilor,
scări de frânghie, frânghii/funii, șnururi, plase,
seturi de reparare a corturilor, articole textile
pentru oprit curenții de aer, plase pentru
hrănit animalele, şi anume, țevi pentru hrănirea
peștilor, piesele și accesoriile lor, lână cardată,
lână pieptănată, lână neprelucrată, lână tratată,
lână spălată, lână (materii prime), smocuri de
lână, lână brută sau tratată, păr de cal, iută,
umpluturi pentru pilote, mătase brută, gogoși
de mătase, scamă de mătase, plase și broderii
de mătase, umpluturi pentru perne, umplutură
pentru cuverturi matlasate, saci pentru dormit,
materiale de căptușire, altele decât cele din
cauciuc sau plastic pentru saci de dormit,
saci pentru depozitare, săculețe de cadou,
din material textil, săculeți de protecție pentru
spălarea ciorapilor de damă, pungi de plastic
sigilabile pentru transportul materialelor în vrac,
plase de pescuit, plase de grădină, plase
pentru păsări, plase pentru frunze, plase de
protecție folosite la grădinărit, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, legături din plastic de uz
domestic sau în grădină, corzi pentru corturi,
marchize și prelate, prelate pentru bazin de
înot, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, corturi pentru duș, pânză
impermeabilă, saci de iută (pentru uz industrial),
saci poștali, pânză impermeabilă, pânze de
protecție împotriva prafului, saci din plasă
acoperită cu plastic pentru cultivare de plante

și arbori, sfoară de ambalaj, sfori pentru baloți,
șnur pentru ambalaj, sfori de cânepă, plase
de camuflaj, prelate pentru vehicule neajustate,
cabluri de remorcare pentru vehicule, chingi
pentru jaluzele, funii nemetalice.
23. Fire cardate sub formă de fibre naturale de
uz textil, ațe și fire din fibre chimice (de uz textil),
janilie (fire), fire îmbinate pe bază de bumbac,
fire și ațe acoperite de cauciuc pentru uz textil,
fire pentru brodat, lână pentru tricotare manuală,
fire din fibră metalică de uz textil, fire de cauciuc
de uz textil, mătase filată, fire pentru uz textil,
fire metalice pentru broderie, fire ceruite, fire de
uz textil, fire din material sintetic de uz textil, fire
și ațe filate, lână filată, fire de brodat, fire de
peticit, fire de iută, ațe și fire, fire, fire de in, fire
elastice de uz textil, fire din materiale plastice de
uz textil, fire și ațe din cânepă, bumbac filat, fire
de mătase filată, fire din fibră de sticlă de uz textil,
fire sintetice, fire și ațe din fibre sintetice, fire și
ațe din fibre semisintetice (ațe din fibre naturale
tratate chimic), fire elastice, fire și ațe de uz textil,
fir elastic și ață din fibre sintetice, de uz textil, fire
de angora, mosoare pentru fire, mosoare cu ață,
fire de mătase doupioni, fire realizate din bumbac
tors, filamente textile (fire), fibre scămoșate, fire
din fibre cu smocuri, fire de angora, de uz textil,
fire din resturi de bumbac, fire preorientate din
poliester, fire realizate din fibră de carbon, de uz
textil, fire din fibre sintetice sau mixte, pentru uz
textil, fir de mătase sălbatică, fire pentru tricotat,
fire de uz casnic, fire pentru aplicații de textile,
fire și ațe îmbinate pe bază de fibre chimice,
fire pe bază de fibre anorganice, fire și fibre
din deșeuri degresate, fire și ațe îmbinate pe
bază de cânepă, fire și ațe din fibre regenerate
(de uz textil), fire și ațe amestecate pe bază de
mătase, fire și ațe îmbinate pe bază de lână,
fire comercializate la trusă, fire și ațe răsucite
din bumbac, fire și ațe răsucite, fire și ațe din
cânepă răsucită, fire și ațe răsucite din mătase,
fire și ațe din lână răsucită, fire din fibră de sticlă
de uz textil, fire (pieptănate) realizate din fibre
naturale, fire și ațe amestecate și răsucite, fire
de camgarn, fire și ațe rezistente la căldură,
fire cardate din in, de uz textil, fire cardate din
cânepă de uz textil, fire (cardate) din lână, fire
cardate din lână pentru uz textil, fire de cașmir,
fire din fibră de ceramică de uz textil, fire de
cocos, fire de cusut de uz textil, ață de cusut,
fire naturale, fire nemetalice de uz textil, fire de
silică, fire și ațe de ramie, fir de mătase naturală
brută, grej, fire de împletit realizate din materiale
acrilice, fire de împletit realizate din nailon, fire
de împletit realizate din lână, fire texturate cu
poliester, fire sintetice, fire de covor, fire textile,
fire textile realizate din fibre lucrate manual, fire
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textile realizate din fibre naturale, fire și ațe
răsucite amestecate, fire cerate, fir și ață din fibră
pentru țesut, de uz industrial, lână filată.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),

material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
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îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,
țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe
decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de
pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi
pentru paturi, pături pentru nou-născuți, draperii
textile, draperii opace, plăpumi, plăpumi de
puf, plăpumi cu puf de gâscă, prosoape din
materiale textile, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, saci de dormit, saci de
dormit (lenjerii), saci de dormit (lenjerii), căptușeli

pentru saci de dormit, saci de dormit pentru
bebeluși, cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic,
tafta (țesătură), muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele (accesorii vestimentare), cămăși, maiouri
de corp, jersee, pantaloni bufanti, pantaloni
scurti, jachete, haine tip parka, veste, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), mitene, inserţii
pentru mănuşi, combinezoane, combinezoane
de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, eșarfe, jachete (îmbrăcăminte),
rochii lungi de seară, fuste, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), costume bărbătești
și taioare, șosete, pulovere, uniforme, uniforme
pentru sporturi de contact, cămăși stil sport,
încălțăminte de sport.ciorapi antiperspiranți,
lenjerie intimă sudorifugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, încălțăminte de sport, pantofi
de gimnastică, îmbrăcăminte pentru cicliști,
maiouri sportive, echipament de gimnastică,
short bărbătesc de baie, șorturi de baie, costume
de baie întregi, șosete pentru yoga, slipuri de
baie, bermude, halate de plajă, bikini, încălzitor
de găt, cămăși stil sport, bluze sport cu mâneci
scurte, maiouri pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, tricouri imprimate, veste,
treninguri (pentru sport), jachete sport, jachete
scurte, groase, de iarnă, geacă de snow-board,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
mănuși pentru snowboard, salopete scurte,
pantaloni scurți, chiloți, pantaloni de sport,
pantaloni sport care absorb umezeala, pantaloni
de snow-board, tricouri polo, tricouri tip polo,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), costume de plajă, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
navigație, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
activități în aer liber, șorturi, pantaloni scurți
pentru surfing, bluze sport, hanorace cu glugă,
costume impermeabile pentru sporturi pe apă,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de neopren, costume umede pentru
schi nautic și scufundări, costume umede
pentru windsurfing, costume umede pentru surf,
combinezoane pentru snow-board, încălțăminte
de plajă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
șlapi, sandale cu șiret între degete, cauciucuri
(încălțăminte), sandale bărbătești, sandale de
baie, sandale de damă, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte de
plajă și sandale.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06315
(111)181153
30/08/2021
ROFIX COLOR DESIGN SRL, STR.
BUJORILOR, NR. 70, CAMERA 1,
JUDEŢ TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180679
30/08/2021
GALUT IOAN ANDREI, STR.
BYRON 10-12, BL.102, SC.D,
AP.12, JUDETUL ARAD, ARAD,
310272, ARAD, ROMANIA
M 2021 06320

(540)

MURALI STORE
(531)

GOODBYE TO GRAVITY

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, materiale de acoperire (vopsele),
vopsea pe bază de azbest, vopsele ignifuge,
vopsea lavabilă interior, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), vopsele pentru interior.
35. Publicitate și marketing, comerț online și
offline cu produsele din clasa 2 respectiv:
vopsele, materiale de acoperire (vopsele),
vopsea pe bază de azbest, vopsele ignifuge,
vopsea lavabilă interior, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele) şi vopsele pentru interior.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.23;
01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
40. Imprimarea tricourilor.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2021 06321

(111)181139

30/08/2021
ANDREAS SORIN SUCIU, STR.
GRAMMA NR. 15/1, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

BUCĂTĂRESCU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06323

(111)180886

30/08/2021
BARILLA G. E R. FRATELLI
- SOCIETÀ PER AZIONI, VIA
MANTOVA 166, PARMA, PR,
ITALIA

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

(540)

UN SEMN DE IUBIRE
(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, marmeladă,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, anșoa, nu vii, supe, bulion, caviar,
fructe, la conservă, legume, la conservă,
brânză, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
chipsuri din fructe, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
coapte, fructe cristalizate, ciuperci, conservate,
gelatină, jeleuri de fructe, preparate pentru supa
vegetală, conserve cu legume, legume, gătite,
leguminoase uscate, linte, conservată, salate
de fructe, salate vegetale, margarină, frişcă,
smântână (produse lactate), chipsuri de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi,
peşte, conservat, carne de pasăre (nu vie),
gustări pe bază de fructe, sucuri vegetale pentru
gătit, suc de tomate pentru gătit, iaurt, preparate
pentru supe.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, gheţată comestibilă, zahăr, miere,
golden syrup (sirop auriu), drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață, alimente pe bază de ovăz,
mâncăruri pe bază de făină, amidon alimentar,
anason, seminţe de anason stelat, produse de
asezonare, arome de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, arome pentru băuturi, altele
decât uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, terci de ovăz,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de lemn dulce (cofetărie), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de ceai,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit), biscuiţi petit-beurre, dulciuri (bomboane),

chifle dulci, budinci, cacao, băuturi din cacao cu
lapte, băuturi din cafea cu lapte, cafea verde,
scorțișoară (mirodenii), caramele, condimente,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cuș-cuș (griș),
prajitură pandișpan, făină de grâu, făină, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie ), macaroane,
maioneză, pesmeţi, pâine nedospită, pâine
firimituri (pesmet), chifle de pâine, paste, pesto
(sos), pizza, preparate din cereale, ravioli, sare
de masă, sos de roşii, sos de soia, sosuri pentru
salată, sandvişuri, boia (asezonare), griş, făină
din boabe de porumb uscate şi tratate (hominy),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, sorbeturi (îngheţate), spaghete, sosuri
pentru carne, sos pentru paste, noodles, tarte,
vermicelli (tăiței), șofran (asezonare), ghimbir
(mirodenii).
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de bufete cu
autoservire, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, servicii oferite de cantine,
rezervări de hoteluri, rezervări pentru cazarea
temporară, rezervări la pensiuni, servicii oferite
de restaurante, restaurante cu autoservire,
servicii oferite de hoteluri, servicii de bar, servicii
de tabere de vacanţă (cazare), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii oferite de moteluri,
servicii oferite de snack-baruri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06326
(111)180958
30/08/2021
AETHER SRL, MĂRĂȘEȘTI NR.
14, ET. P, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

AETHERNATIV

(111)180800
30/08/2021
ANDREI-RĂZVAN NIȚU, STR.
VULCAN NR. 35, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 06329

ON TOP CHALET
ACASĂ, ÎNTRE MUNȚI

(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 05.05.20;
27.05.01
(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, îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, coordonare de evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.25; 06.01.02; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de case de vacanţă.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06330

(111)180809

30/08/2021
PROTECT PHONE S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ, NR. 141, CAMERA1,
SAT MĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA MĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

N NYTRO
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri

și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
camere video portabile, camere de bord,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii USB, adaptoare USB, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
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calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
genti pentru dispozitive de navigare prin
satelit, genți sport adaptate (echipate) pentru
a transporta căști de protecție, baterii externe,
bănci de încărcare, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, becuri de
avertizare în trafic, brățări inteligente, curele
pentru telefonul mobil, curele pentru aparate
telefonice, curele de siguranță (altele decât
cele pentru scaune de vehicule sau echipament
sportiv).
12. Genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
verticale, aspiratoare cu mâner electrice,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare, pentru
curățarea umedă, aparate și instrumente
științifice, pentru cercetare, de navigare,
geodezice,
fotografice, cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri
inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane

inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile, pentru bord, suporturi
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
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pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje (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 aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare, pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare USB, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane

inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, cabluri USB, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri USB, memorii
USB, adaptoare USB, încărcătoare USB, routere
USB fără fir, cabluri telefonice, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
piese și accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
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externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
adaptoare pentru telefoane, încărcătoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare USB,
încărcătoare, pentru vehicule, încărcătoare fără
fir, încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de

baterii pentru telefoane, prize de extensie
pentru telefoane, tastaturi pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
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externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiatM, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori)
referitoare
la
aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,

încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea,
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, , camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
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externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, oglinzi de baie, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrări de birou în legatură cu aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,

încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
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externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, oglinzi de baie, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
(fixe, care nu sunt portabile), oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, furnizare de informaţii
despre vânzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu
funcţie de căutare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule

încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
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pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule

încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
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pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, oglinzi care se înclină, oglinzi de
machiaj pentru poșete, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06331

Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C), galben (Pantone 7409C, 121C),
negru (Pantone hexachrome black C,
black 7C), gri (Pantone cool gray 7C,
cool gray 2C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianţi.
9. Software de calculator.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

30/08/2021
KMG ROMPETROL SRL, P-ŢA
PRESEI LIBERE NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER, ET. 5,
CAM. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
013702, ROMANIA

Clasificare Viena: 15.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.25; 29.01.15

(111)180693
30/08/2021
MEDIA SKY SERV SRL, STR.
DIONISIE LUPU NR. 70-72
CORP A ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2021 06334

Stero Slots

(111)181137

OIL CRAFT
(531)

(591)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc si/sau
pariuri, aplicații software descărcabile pentru
jocuri si/sau pariuri sportive, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
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mobile, organizarea de loterii, servicii de
cazinou, servicii de cazinou online, servicii de
jocuri de noroc la distanță de tip cazinou, servicii
de cazinou interactiv furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
furnizarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi electronice,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri, furnizarea de servicii pentru cazinouri
(jocuri de noroc).
42. Servicii de design, dezvoltare, operare si
mentenanta de software pentru jocuri de noroc
si/sau pariuri, servicii de creare, operare şi
mentenanţa a site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06335

(111)180694

30/08/2021
MEDIA SKY SERV SRL, STR.
DIONISIE LUPU NR. 70-72
CORP A, ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea

de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, servicii de
cazinou, servicii de cazinou online, servicii de
jocuri de noroc la distanță de tip cazinou, servicii
de cazinou interactiv furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
furnizarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi electronice,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri, furnizarea de servicii pentru cazinouri
(jocuri de noroc).
42. Servicii de design, dezvoltare, operare si
mentenanta de software pentru jocuri de noroc
si/sau pariuri, servicii de creare, operare şi
mentenanţa a site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

Stero Slots
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc si/sau
pariuri, aplicații software descărcabile pentru
jocuri si/sau pariuri sportive, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator.

(540)

M 2021 06336

(111)181122

30/08/2021
REMIG PRES SERV SRL, STR.
MODESTIEI, NR.69, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012436, ROMANIA

itStoc.ro
(531)
(511)
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9. Dispozitive de memorie pentru computere,
programe de calculator înregistrate, dispozitive
periferice de calculator, componente hardware
pentru calculatoare, unități de disc pentru
computere (informatică), calculatoare personale,
componente pentru calculatoare, netbook-uri
(calculatoare), controlere pentru calculatoare,
plăci grafice pentru calculatoare, monitoare
(hardware pentru calculatoare), stații de
lucru (calculatoare), calculatoare folosite la
gestionarea datelor, calculatoare și hardware
de calculator, hardware pentru rețele de
calculatoare, unități centrale de procesare
pentru calculatoare, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, hard discuri pentru calculatoare
fără conținut, unități de disc externe pentru
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare de tip all-inone.
37. Instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
42. Închirieri de calculatoare și de software.

(111)180695
31/08/2021
PANȚURU IULIA, STRADA
LT. VASILE FUICĂ NR. 35, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06342

(740)

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

(540)

───────

Beautiful aging
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 24.17.02
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, cursuri de instruire pentru
formarea profesională, în special în sectorul
tratamentelor de frumuseţe şi de estetică,
organizare, susţinere şi coordonare de seminarii,
prelegeri, cursuri prin corespondenţă, seminarii,
cursuri de instruire, cursuri, învăţământ şi
ateliere, servicii de pregătire şi de educaţie în
legătură cu îngrijirea tenului, a pielii și părului,
organizare şi coordonare de colocvii, congrese,
conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, grupuri de
cercetare în domeniul îngrijirii tenului, a pielii și
părului, servicii de educaţie şi instruire referitoare
la igienă şi îngrijirea frumuseţii, servicii de
informare, asistenţă şi consultanţă cu privire la
igienă şi îngrijirea frumuseţii.
44. Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată
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de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,
chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181190
31/08/2021
HOTEL VICTOR SRL,
BULEVARDUL MAMAIA NR.419,
JUDETUL CONSTANTA, MAMAIA,
CONSTANȚA, ROMANIA
M 2021 06344

HOTEL VICTOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 01.01.05
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporara.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06345
(111)181143
31/08/2021
ZADILOC SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 679A, JUDETUL
MARAMURES, RONA DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

ULPIO COOKICOFF
(511)

Z Zadiloc
Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de constructie din beton, beton
(elemente de constructie din), beton preparat,
blocuri de beton, placi din beton, piloti din beton,
stalpi din beton ca materiale de constructie,
elemente din beton pentru pavat, elemente
prefabricate de construcții, din beton, materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
materiale agregate folosite la beton, agregate.
37. Servicii de constructii, servicii de constructii
civile, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de management
în construcții, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții.
39. Transport de materiale de constructie.
───────

M 2021 06347

(540)

(540)

(531)

(111)180696
31/08/2021
KANDIA DULCE SA, SOS. VIILOR
NR. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050156, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, produse pe
bază de cacao sau ciocolată, bomboane de
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, glazuri cu aromă de ciocolată,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, biscuiți pentru consum
uman, biscuiți conținând ingrediente cu diverse
arome, biscuiți dulci sau sărați pentru consum
uman, cu sau fără glazură și / sau umpluturi,
dulciuri și biscuiți tradiționali, biscuiți, napolitane,
eugenii, eugenii cu diverse arome cu sau fără
glazură și / sau umpluturi, brioșe, prajituri.
───────

(111)180697

(210)
(151)
(732)

M 2021 06348

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

31/08/2021
KANDIA DULCE SA, SOS. VIILOR
NR. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050156, ROMANIA

(540)

ULPIO VITALO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, ciocolată,
produse pe bază de cacao sau ciocolată,
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bomboane de ciocolată, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, glazuri cu
aromă de ciocolată, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu diverse umpluturi,
ciocolată umplută, tablete de ciocolată, tablete
de ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
biscuiti digestivi, biscuiți pentru consum uman,
biscuiți conținând ingrediente cu diverse arome,
biscuiți dulci sau sărați pentru consum uman, cu
sau fără glazură și / sau umpluturi, dulciuri și
biscuiți tradiționali, biscuiți, napolitane, eugenii,
eugenii cu diverse arome cu sau fără glazură și /
sau umpluturi, brioșe, prajituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06349

editare audio și video, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video.
───────

M 2021 06352

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(111)180698

31/08/2021
RADU NICOLAE BALAS
PANATZIU, STR. PE TOCILE NR.
19B, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
500117, BRAȘOV, ROMANIA

(111)180699

(210)
(151)
(732)

31/08/2021
METALS SUPPLY CONSULTING
S.R.L., DRUMUL GURA
CRIVATULUI, NR. 26, TRONSON
1, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(MOTOR)BIKE
CEAHLAUL 1919
PIATRA NEAMT

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 09.07.21
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Editare video, servicii de producție video,
producție de înregistrări video, proiecție de
filme video, producție de filme video, producție
de materiale video, servicii de înregistrare
video, editare de înregistrări video, producție
de videouri muzicale, producție de materiale
video formative, producție de filme video
preînregistrate, producție de videodiscuri pentru
terți, producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de

(531)

Clasificare Viena: 06.01.02; 03.04.07;
05.07.02; 21.03.01; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben,
negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
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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 și de fitness, acreditare
(certificare) 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, cluburi de agrement cu instalații
sportive, 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, instalații
pentru patinajul pe role (furnizare de), 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,
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
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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
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
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pregătire profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării.

M 2021 06358

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06353

(111)180700

31/08/2021
ROXANA EMMA BRASOVEANU,
STR. NICOLAE LICARET NR 1,
BL 33B SC 6 AP 230 ET 2 INT 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031641,
ROMANIA

(540)

Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE

busy baby BOARD
(531)

(531)

Clasificare Viena: 02.05.06; 13.01.25;
14.03.03; 14.03.20; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
jucării zornăitoare, jucării, jucării flexibile, jucării
electronice, jucării muzicale, fluiere (jucării).
───────

(111)180701
31/08/2021
LUBIANA I & A CONCEPT S.R.L.,
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR.
25, CAMERA 2, ETAJ PARTER,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.07.11; 24.01.13
(591) Culori revendicate:maro, galben, gri,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produse
bisericeşti şi funerare de orice tip (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 produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, realizarea
de reclame, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu produse bisericeşti şi
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funerare de orice tip, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la produse bisericeşti şi funerare de orice tip,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse bisericeşti şi funerare de
orice tip.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06362

(111)181234

31/08/2021
CONSTANTIN ALEXANDRA,
STRADA VISANA NR. 3, BL. 44,
SC. 2, ET. 8, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

Bloemen Florist Supply Center
(531)

Clasificare Viena: 05.05.21; 26.01.01;
26.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180702
31/08/2021
SC DIALEXTOY SRL, PIATA
LUMINII 9, JUDEȚUL BRĂILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA
M 2021 06364

EvoSmart
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, clești pentru întors
genele, dispozitive electrice de curbat gene,
dispozitive electronice utilizate pentru exfolierea
pielii, mașini de tuns, foarfeci de tuns,
ondulatoare pentru gene, ondulator electric de
păr, pensete, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, foarfece de uz personal
(electrice și neelectrice), instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, plăci electrice de
întins părul, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, aparate pentru aranjarea părului,
unelte de pedichiură (instrumente manuale),
aparate electrice de coafare, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice cu
temperatură controlată, foarfece, foarfece pentru
cuticule, foarfeci, mașini de tuns (manuale),
instrumentar de pedichiură, lame de mașini
de tăiat, mașini de tăiat, pensete pentru
gene artificiale, pulverizatoare (unelte acționate
manual), pulverizatoare manuale cu pompă,
răzuitoare de tapete, separatoare de gene,
unelte de mână folosite la eliminarea pielii
întărite, aparate de ras, aparate de ras electrice,
aparate de ras, non-electrice, lame pentru
aparate de ras, aparate de ras cu vibrație, lame
pentru aparate de ras electrice, lame de ras.
9. Ceasuri
inteligente,
aparate
pentru
inregistrarea
datelor,
aparate
pentru
înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea
timpului,
aparate
pentru
înregistrarea
imaginilor,
aparate
pentru
înregistrarea distanțelor, aparate electronice
pentru înregistrarea vitezei, aparate pentru
reproducerea sunetului, membrane acustice
utilizate la aparate pentru înregistrarea sau
reproducerea sunetului, suporturi magnetice
de înregistrare, suporturi de înregistrare
(magnetice),
suporturi
de
înregistrare
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magnetice, discuri de înregistrare, echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor, căști,
căști audio, căști stereo, căști in-ear, căști
pentru telefoane, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, combinații de
căști cu microfon, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști pentru aparate electronice
portabile pentru jocuri, transmițătoare fm,
transmițătoare radio, transmițătoare telefonice,
transmițătoare fără fir, transmițătoare de radiofrecvențe, trepiede pentru telescoape, trepiede
(pentru telescoape), trepiede (pentru aparate
topografice), trepiede pentru aparate fotografice,
alcoolmetre, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, aparate pentru măsurarea alcoolemiei,
termostate electrice, termostate de cameră,
dispozitive de control termostatic, termostate
mecanice pentru încăperi, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, termostate
digitale pentru control climatic, instrumente de
control al temperaturii (termostate), creion optic
(stylus) pentru calculatoare, creion electronic
(creioane optice), tastaturi fara fir, tastaturi
pentru tablete, sonerii electronice fără fir pentru
uși, zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
mașini automate de sortat și numărat bani,
buzere, microfoane, cântare electrice, cântare
electronice, cântare pentru bebeluși, cântare
de bucătărie, cântare de baie, cântare de uz
medical.
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive acționate electric, aparate
auditive
pentru
persoane
hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate auditive care pot fi programate,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
pentru persoane cu deficiențe de auz (proteze
auditive), olive sub formă de piese pentru
aparate auditive, proteze auditive, aparate
electronice pentru înregistrarea ritmului cardiac
(de uz medical), irigatoare nazale, irigatoare
nazale, neelectrice, irigatoare nazale, electrice,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, saltele antidecubitus,
măști de oxigen de uz medical, lasere de uz
medical, aparate de masaj, aparate de masaj
pentru scalp, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru spate, aparate de masaj
pentru picioare, aparate de masaj acționate

electric, aparate de masaj pentru ochi, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj (de
uz medical), aparate electrice pentru masaje de
înfrumusețate, aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj pentru gât și umeri,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate de terapie electromagnetică
de înaltă frecvență, dispozitive pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate pentru
concentrarea oxigenului, de uz medical, lasere
de uz veterinar, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, aparate medicale pentru
tratamente cutanate cu folosirea laserului,
lămpi cu infraroșii de uz medical, instrumente
electrice pentru acupunctură, aparate pentru
diagnosticarea bolilor cardiovasculare, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor
de
mușchi,
aparate
pentru
terapie
galvanică, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, aparate pentru
recuperare fizică, pentru uz medical, aparate
electrice de masaj pentru uz casnic, aparate
pentru tratarea celulitei, aspiratoare nazale,
aparate dentare de detartraj, articole ortopedice,
aparate pentru tratarea acneei, aparate pentru
tratarea dificultăților respiratorii, nebulizatoare,
nebulizatoare de uz medical, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare
portabile pentru uz medical, aparate pentru
vibromasaj.
11. Lampadare, luminatoare led, leduri
ambientale, benzi cu led, becuri cu led, lumini
led subacvatice, lămpi cu led, lanterne cu
leduri, corpuri de iluminat cu led, lămpi de
siguranță cu leduri, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
și instalații de iluminat, aplice de perete, becuri
cu halogen, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, benzi de lumină, corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat pentru interior, dispozitive de iluminat,
felinare, ghirlande luminoase, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande de lumini colorate, iluminat
stradal, instalații de iluminat, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații luminoase, aparate
de preparat spumă în timpul încălzirii laptelui,
încălzitoare electrice pentru șervețele umede
pentru sugari, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate cu aer cald, aparate acționate electric
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pentru încălzirea apei, aparate cu lichid pentru
încălzire termică, aparate de încălzire a
aerului, șemineuri, aparate pentru încălzirea
biberoanelor pentru bebeluși, dezumidificatoare,
dezumidificatoare electrice, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
aparate generatoare de abur, aparate de încălzit
portabile, mașini de gheață carbonică, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
mașini pentru generare de ceață artificială,
aparate pentru filtrarea apei, purificatoare de
aer, purificatoare de aer electrice, purificatoare
de aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer pentru cărucioare de copii,
purificatoare de aer robotizate de uz casnic,
purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
purificatoare de aer industriale, purificatoare
pentru apa industrială.
20. Rotile, rotile de plastic, suporturi cu
rotile (mobilier), role (rotile), nu din metal,
mobilier, mobilier baie, birouri (mobilier), mobilier
transformabil, dulapuri (mobilier), comode
(mobilier), console (mobilier), cărucioare
(mobilier), mobilier școlar, mobilier metalic, mese
(mobilier), oglinzi (mobilier), rafturi metalice
(mobilier), mobilier de exterior, rafturi nemetalice
(mobilier), mobilier pentru șezut, mobilă și
mobilier, birouri modulare (mobilier), suporturi
rotative (mobilier), panouri pentru mobilier,
panouri de mobilier, rafturi, rafturi înclinate,
rafturi pliante, rafturi metalice, rafturi de mobilă,
rafturi de mobile, rafturi pentru depozitare, rafturi
pentru birou (mobilier), rafturi suspendate pentru
depozitare (mobilier), mobilier cu rafturi pentru
perete, rafturi din plastic pentru unelte, leagăne,
scăunele-leagăn, leagăne portabile, pătuțurileagăn pentru bebeluși, leagăne electrice pentru
bebeluși.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181163
31/08/2021
CRAFT FLOWERS SRL, STR.
SANTANDREI NR. 112, JUD.
BIHOR, SANTANDREI, 4175515,
BIHOR, ROMANIA

M 2021 06365

AVENTURILE LUI
ROSKY ŞI COCO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.11.09; 20.07.02; 27.01.25; 20.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale video muzicale pre-înregistrate,
descărcabile.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06366

(111)180761

31/08/2021
FLODAS SKY TURISM SRL,
ALEEA PANSELELOR NR. 8, JUD.
PRAHOVA, BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA
LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJUL 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, 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.
───────

CLĂTITE DE POVESTE
(531)

Clasificare Viena: 08.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.07
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#5b1400), crem (HEX #fcf6e8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, alimente sărate preparate din făină de
cartofi, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, biscuiți de orez, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
cu aromă de brânză, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți sărați din orez, chipsuri de creveți,
chipsuri din cereale, clătite, fulgi, fulgi de cereale
uscate, floricele de porumb, clătite americane,
clătite sărate, covrigei, pizza, paella, plăcinte.
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,

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06368

(111)180758

31/08/2021
GEORGE CRISTIAN
COMANEANU, STR. IZVORUL
CRISULUI, NR. 1, BL. A1, SC.
B, ET. 4, AP. 30, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040891, ROMANIA

IPeak adventure
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06369

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180703

01/09/2021
OCTAVIAN -VALENTIN
CUTURESCU, STRADA
PĂSTRĂVILOR NR. 10,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Puerto Café

(540)
(531)
(591)
(511)

VOL café
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:roz, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de bar.
───────

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIŞ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUŢA POŞTALĂ 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(531)

(111)180704
01/09/2021
S.C. COFFEE PLACE S.R.L.,
B-DUL BUREBISTA NR. 2, BL.
D14, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2021 06370

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
Culori revendicate:roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
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 internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de preparare a alimentelor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
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sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
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 mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, 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,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),

servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, 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 informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, aprovizionare pentru restaurante fastfood cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06372

(111)180705

01/09/2021
PĂTRASCU SANDA-FLORICA,,
STR. ONEŞTILOR NR. 11C,
BL. R29, AP. 88, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

Amoresse
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri

pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
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de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale
(lucrări de birou), 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 CVuri pentru terţi, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării cu
amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de vânzare
cu amanuntul, cu ridicata şi online.
───────

(111)180706

(210)
(151)
(732)

M 2021 06374

(740)

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

01/09/2021
GENERAL ME.EL ELECTRIC
SRL, STR. C.D.GHEREA NR. 2
BIS, JUDEŢ PRAHOVA, BĂICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

GME SC GENERAL
ME.EL ELECTRIC SRL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.11.02; 26.04.01
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
9. Instalații de cabluri electrice, instalații
de control (electrice), instalații electrice
pentru controlul debitului, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiilor
industriale, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate fotovoltaice pentru
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transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de
energie
solară,
celule
fotovoltaice
calibrate de referință, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), module fotovoltaice solare, module
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, celule
fotovoltaice, conducte metalice (electrice),
cabluri metalice (electrice), fire metalice
(electrice), fire metalice pentru rezistențe,
fire (electrice) din aliaje metalice, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranță, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, limitatoare de curent pentru corpuri
electrice de iluminat, tuburi cu descărcare
electrică, altele decât cele pentru iluminat,
aparate de comandă pentru iluminat, panouri
de control pentru iluminat, console de control
pentru aparate și instrumente de iluminat,
dispozitive de comandă electronică (ecg) pentru
lămpi și corpuri de iluminat cu leduri, comenzi
programabile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi audio-sensibile pentru aparate
și instrumente de iluminat, blocuri de alimentare
cu energie electrică, distribuitoare de energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de energie electrică,
surse electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
analizoare de energie electrică, amplificatoare
de energie electrică, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, fire de alimentare cu
energie electrică, componente electrice și
electronice, aparate și instrumente pentru
dirijarea utilizării energiei electrice, aparate
și instrumente pentru transformarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda distribuirii energiei electrice, aparate
și instrumente pentru comanda utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru reglarea
utilizării energiei electrice, aparate și instrumente
pentru comutarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru acumularea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru transformarea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru reglarea energiei electrice, aparate
pentru controlul puterii electrice, aparate pentru
controlul energiei.

11. Lămpi pentru instalații electrice, instalații de

iluminat electrice, difuzoare (iluminat), iluminat
stradal, aparate de iluminat și reflectoare, stâlpi
de iluminat, structuri de iluminat, iluminat de
siguranță, becuri de iluminat, elemente de
iluminat, accesorii de iluminat, lămpi de iluminat,
lanterne de iluminat, dispozitive de iluminat,
aparate de iluminat, corpuri de iluminat, instalații
de iluminat, proiectoare de iluminat, instalații
pentru iluminat stradal, accesorii electrice de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat
arhitectural, accesorii pentru iluminatul electric,
dispozitive de iluminat pentru grădină, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate și instalații de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, sisteme de iluminat
de urgență, accesorii de iluminat pentru exterior,
lămpi cu neon pentru iluminat, corpuri de
iluminat cu led, lumini led pentru iluminatul
public, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, aparate de iluminat cu fibră
electrică, tuburi cu descărcări electrice pentru
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, șine suspendate (nu electrice) pentru
corpuri electrice de iluminat, sisteme de iluminat
de siguranță acționate prin celule fotoelectrice.
37. Servicii de instalații electrice, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și
instalații fotovoltaice, reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, service
la aparate și instalații pentru generarea de
energie electrică, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
servicii de subcontractare de lucrări electrice,
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice.
40. Producere de energie de către centrale
electrice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06377

(111)181197

01/09/2021
IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL, STR. PALAS, NR. 7A,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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)

Go local Creştem
afaceri locale
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
08.07.25
(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#F78D24), verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi

pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
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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),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe

(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), 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
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de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite
din hârtie, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, cupoane de reducere.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, administrarea programelor de

fidelizare, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul
afacerilor,
managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
imobiliare, 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 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, 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
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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 comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
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),
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 (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, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, consultanță privind promovarea
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii de promovare și publicitate, servicii
publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, promovare de târguri
în scop comercial, promovare și realizare de
expoziții comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
promovarea produselor și serviciilor terților,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin distribuirea de cupoane, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul
apartamentelor,
închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
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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, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, servicii de evaluare financiară, 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 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, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, 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 plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, 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 sau
custode, sponsorizare, sponsorizare și protecție
financiară, sponsorizare financiară și finanțare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de finanțare, servicii de finanțare pentru
sponsorizarea afacerilor, finanţarea companiilor,
finanţare imobiliară, finanţare de proiecte.
41. Servicii oferite de 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 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
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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,
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, 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, 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 divertisment
sau culturale, 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 textele publicitare, servicii
de grădină zoologică, organizarea de cursuri,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educational sau cultural, servicii sportive
și de fitness, servicii educative și de instruire.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
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decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa siteurilor web pentru terţi, 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, 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
datelor, 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 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, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea softwareului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web, servicii în domeniul
științei și tehnologiei.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

1233

(111)180707
01/09/2021
GOOD CARS ONLINE S.R.L,
STR. CAMINULUI NR.82 A, SAT
MANOLACHE, COMUNA GLINA,
ILFOV, ROMANIA
M 2021 06378

all 4 cars
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vanzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vanzare
cu amanuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vanzare cu amanuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu accesorii pentru automobile, marketing pe
internet, furnizare de informatii despre produse
de larg consum prin internet, servicii de comenzi
online, furnizare de servicii online de comparare
de preturi, servicii de vanzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de agentii
de import side export, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu preparate de
curatenie, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu articole de curatenie, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu
acumulatori, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu baterii, promovarea produselor
si serviciilor altor persoane prin internet,
regruparea in avantajul tertilor a pieselor auto si
a altor componente, uleiurilor si accesoriilor auto
permitand consumatorilor sa le vanda si sa le
cumpere comod, regruparea in folosul tertilor a
pieselor si componentelor auto pentru ca acestia
sa le poata vedea si cumpara cat mai comod,
servicii de comert online.

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, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06381

(111)180708

01/09/2021
ALIRA RECRUITMENT SRL,
STR. INDEPENDENŢEI NR. 27,
CAMERA 1, SAT DASCĂLU,
JUDEŢ ILFOV, DASCĂLU, ILFOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06379
(111)181019
01/09/2021
PHILIP MORRIS BRANDS
SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA
SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

PARLIAMENT CODE EDITION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun

AliRa Recruitment Passion
for Finding Right People
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
02.01.23; 26.04.01
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanţă în domeniul managementului
personalului, servicii de recrutare de personal.

1234

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06382

(111)180709

01/09/2021
"OPEN TEAM" SRL, B-DUL
RAMNICUL SARAT NR. 10,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180716
01/09/2021
MEDICHUB MEDIA SRL, BD.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
22, GREEN GATE OFFICES, ET.
11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2021 06383

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

(540)

TEAM Courier NOI
CHIAR LIVRĂM LA TIMP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

Dietetician.ro
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
26.01.01; 26.04.01; 05.03.15; 24.17.02;
02.01.16
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Publicații periodice tipărite.
35. Furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, organizare și
realizare de evenimente promoționale, 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,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
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de comunicaţii, regruparea în avantajul terților
a publicaţiilor periodice tipărite, publicațiilor
electronice descărcabile, publicațiilor electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicațiilor
electronice descărcabile sub formă de reviste
(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 vanzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, 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,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale,
organizare
de
conferințe,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare de
seminarii, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06384

(111)180717

01/09/2021
CHEMFOR BALKAN SRL,
BULEVARDUL REPUBLICII NR.
146, BL. C7, AP. 36, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

Chemfor
(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 18.07.01
Culori revendicate:verde, negru

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Forajul sondelor de petrol sau de
gaze, 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,
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, 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
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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
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, 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.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180718
01/09/2021
SC POLIMED SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.94, JUDEŢ
BACAU, PODU TURCULUI,
607450, BACĂU, ROMANIA
M 2021 06386

Spitalul POLIMED
Podu Turcului
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de ingrijire sanitara
si de infrumusetare pentru persoane, servicii
medicale, servicii veterinare, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.
───────

(111)180754

(210)
(151)
(732)

M 2021 06388

(740)

FANTANA RAUL SORIN & ASOC
SRL, BLD GRIVITEI NR.69, BL.49,
SC.D, AP.32, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

01/09/2021
MAURER IMOBILIARE SA, STR.
ALBATROSULUI NR. 11, AP. 23,
CAMERA 3, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

───────

Maurer VILLaGe
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(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.04.01;
05.01.16; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de un lanţ de magazine,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, analiză de afaceri, cercetare și
servicii de informare comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, servicii de intermediere comercială,
servicii de publicitate, 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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
36. Afaceri financiare, servicii financiare și
bancare, servicii bancare online, afaceri
monetare, operaţiuni de leasing, afaceri
imobiliare, servicii imobiliare, colectarea
de fonduri și sponsorizare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii financiare, servicii de agenţie imobiliară,
management imobiliar.
37. Asfaltare, construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminare, dezinsecție și deratizare,
dezinfectare, închiriere unelte, instalații și
echipament pentru construire și demolare
închirierea echipamentelor de construcţii,
construcţie, consultanţă în construcţii, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), furnizarea de informaţii privind
construcţia, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, izolarea clădirilor, supravegherea
construcţiei de clădiri, zidire, zidărie.

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi

culturale, divertisment, antrenare (instruire),
divertisment de televiziune, divertisment radio,
educaţie fizică, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
educaţie religioasă, efectuarea antrenamentelor
de fitness, furnizarea de facilităţi sportive,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
terenuri de sport, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, producţia de
spectacole, servicii de tabere sportive, servicii
de compoziţie muzicală, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de jocuri furnizate online de la
o reţea computerizată, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
servicii de parcuri de amuzament, organizarea
de spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de artă,
servicii oferite de şcoli de grădiniţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
pensiune, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, servicii de creşă (crèche), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de aziluri de bătrâni, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de case de vacanţă.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, dispersarea de
fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole
pe suprafeţe şi pe cale aeriană, servicii
de medicină alternativă, îngrijirea animalelor,
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servicii de acvacultură, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, coafură,
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 spitaliceşti, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, manichiură, masaj,
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, 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, servicii de fizioterapie,
terapie fizică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de terapie, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură, asistenţă veterinară,
servicii de machiaj, distrugerea buruienilor.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting),
servicii de plimbare a câinilor, activităţi funerare,
consiliere în perioada de doliu, servicii de
house sitting (locuirea în casa unui terţ şi
întreţinerea acesteia pe o perioadă temporară),
servicii de reprezentare juridică, mediere,
organizarea întâlnirilor religioase, pet sitting
(îngrijirea temporară a unui animal de companie
aparţinând unui terţ), consultanţă spirituală.
───────

(111)181033
01/09/2021
PRO TV SRL, BULEVARDUL
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER, CAMERA
101, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06389

(740)

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

(540)

femeiaalege
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:negru, rosu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații periodice tipărite, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate,
inclusiv
închiriere
și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau 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, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvduri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
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și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)180719
02/09/2021
MADUGALI, STR. GRIVITEI
NR. 67, BL.48, SC.B, AP.3, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA
M 2021 06393

INTEGRATOR CONSULTING, STR.
DUNĂRII NR. 25/5, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400593, CLUJ, ROMANIA

(540)

MADUGALI
(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2021 06394

02/09/2021
S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA
BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIŞ NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KITY VIT
1241
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(531)

Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 04.02.20; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, mov, roz, turcoaz, maro,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice
pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice - de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri

medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de
uz medical, poțiuni medicinale, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în
dietă, polen de albine de uz nutraceutic,
plasturi cu suplimente de vitamine, pilule
pentru slăbit, picături de ulei din ficat de
cod, picături cu vitamine, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, mentă
de uz farmaceutic, lăptișor de matcă de uz
medical, lactoză, L-carnitină pentru pierdere în
greutate, preparate cu vitamina B, preparate
cu vitamina C, preparate cu vitamina D,
preparate de uz medical pentru inhibarea
apetitului, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate dietetice pentru
copii, preparate dietetice și alimentare, preparate
folosite ca aditivi la alimente pentru consum
uman (medicinale), preparate multivitaminice,
preparate nutraceutice de uz terapeutic sau
medical, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse de panificație
pentru diabetici, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical,
produse dietetice de cofetărie adaptate pentru
scopuri medicale, produse dietetice pentru
invalizi, produse neutraceutice de uz uman,
scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, 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
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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, suplimente
antioxidante, 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 proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
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, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine , ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.
───────

(111)181138

(210)
(151)
(732)

M 2021 06395

(740)

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

02/09/2021
AQUATOR TRANSILVANIA S.R.L.,
STR. SOMEȘULUI, NR. 1C, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Aquator Sisteme
de tratare a apei
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Filtre pentru apa potabilă, instalații de filtrare
a apei, aparate de filtrare a apei, filtre de
purificare a apei, instalații de purificare a apei,
aparate și mașini pentru purificarea apei.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 11 filtre
pentru apa potabilă, instalații de filtrare a apei,
aparate de filtrare a apei, filtre de purificare a
apei, instalații de purificare a apei, aparate și
mașini pentru purificarea apei.
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39. Transportul și livrarea bunurilor, transportul
de mărfuri, ambalarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, distribuirea apei, împachetarea bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06399
(111)180720
02/09/2021
SC DOMENIILE BLAGA SRL,
SAT FINTEŞTI NR. 435, JUDEŢUL
BUZĂU, COMUNA NĂENI, BUZĂU,
ROMANIA

DOMENIILE BLAGA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.14; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde (PANTONE
7495C), negru (PANTONE Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promotionale
pentru clienţi.
39. Depozitare de deșeuri, servicii de
depozitare,
umplerea
mașinilor
și
a
containerelor, transport și depozitare, colectarea
de deşeuri comerciale, ambalare de produse
în containere, colectare de produse reciclabile,
colectare şi transport de deşeuri electronice,
manipularea containerelor, ridicare de bene
pentru deşeuri, servicii de colectare a deşeurilor
menajere (transport).
───────

───────
(210)
(151)
(732)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06400

(111)180721

02/09/2021
VASILE-ADRIAN SOLOMEȘ, STR.
23 NR. 82, JUDEŢ MARAMUREŞ,
TAUTII-MAGHERAUS, 437345,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(111)181195
02/09/2021
PROMOTIS ID SRL, BD. BRAILEI
NR. 9, BL. 9, AP. 4, JUDEŢ
VRANCEA, FOCŞANI, 620220,
VRANCEA, ROMANIA

M 2021 06402

PROMOTIS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenție de publicitate.
───────

THE GREEN PROJECT
knowledge at work
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06407

(111)180722

02/09/2021
SC RHV TRUCKS SPEDITION
SRL, BLD. 22 DECEMBRIE,
NR.37A, CLĂDIREA CEPROMIN,
PARTER, CAMERA 14, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330166,
HUNEDOARA, ROMANIA

sucuri de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut caloric
scăzut.
───────

(111)181181

(210)
(151)
(732)

M 2021 06414

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

02/09/2021
BANQUE BANORIENT FRANCE
S.A. SUCURSALA ROMÂNIA,
B-DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3,
ET. S+P+M, SECTOR 3,
BUCUREŞTI,ROMANIA

(540)

RHV TRANSPORT

BANORIENTFR
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06410

(111)180723

02/09/2021
PIRAMID INTERNATIONAL SA,
ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU, 1,
ILFOV, ROMANIA

Aqua Delta
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
care conţin vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice care conţin

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienț ilor să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de
calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software de calculator pentru
crearea de modele financiare, terminale pentru
plăți electronice, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru puncte de vânzare,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de desfacere.
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
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computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale, servicii de comerţ.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, planificare financiară, schimb de bani,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, procesare de plăți electronice,
procesarea de tranzacții cu card de debit pentru
terți, realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar, servicii
de plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare, garanție bancară ipotecară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de asigurare, servicii de evaluare,
servicii imobiliare, servicii de depunere în casete
valorice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06416

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice care conţin apă seltzer.
───────

M 2021 06418

(740)

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

(540)

WET MINTY LIME
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice care conţin apă seltzer.
───────

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

(540)

WET HARD SELTZER

(111)180971

(210)
(151)
(732)

M 2021 06423

(740)

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

(111)180724

02/09/2021
VALVIS HOLDING SA, STR.
ION SLATINEANU, NR. 20, ETAJ
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)180725
02/09/2021
VALVIS HOLDING SA, STR.
ION SLATINEANU, NR. 20, ETAJ
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

02/09/2021
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

(540)

BS-M
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
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pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere, material de capitonat
din materiale plastice, materiale de ambalare,
etanșare și izolare.
29. Învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, învelişuri artificiale pentru brânză
topită.
31. Învelişuri artificiale pentru hrana animalelor
de companie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06424

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
19.01.03
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(Pantone 2414)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cutii din carton, cutii confecționate din carton
ondulat.
───────

M 2021 06428

(740)

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

(111)180922

03/09/2021
LOTUS SEEDS SRL, STRADA
DOAMNA GHICA, NR. 121,
SECTOR 2, BUCURESTI , 022824,
ROMANIA

(540)

Wu Wei Marketing

PROJECT ZERO

(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181040
03/09/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON DELAWARE,
19808-1674, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2021 06425

(111)180726

03/09/2021
SC DEEA STYLE&BEAUTY
CENTER SRL, STR.
POLIGONULUI, NR 243, JUDETUL
SUCEAVA, SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(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.
───────

IDeeaBox
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06429
(111)181127
03/09/2021
YASSER KASEM, STR.
ORHIDEELOR NR.18, JUD. ILFOV,
DOBROEŞTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(111)180972
03/09/2021
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06430

(740)

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

(540)

COMEOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.02; 26.01.04; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului,
───────

SPeKtaR
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.07.25;
29.01.01
(591) Culori revendicate:Portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere, materiale de ambalare,
etanșare și izolare, material de capitonat din
materiale plastice.
29. Învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, învelişuri artificiale pentru brânză
topită.
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31. Învelişuri artificiale pentru hrana animalelor
de companie.
40. Imprimare.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06432

(111)180727

03/09/2021
BRD - GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(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.
───────

DRUMUL BANILOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare.
───────

(210)
(151)
(732)

(111)180893

(210)
(151)
(732)

M 2021 06436

(740)

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

03/09/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

(111)180909
05/09/2021
S.C. BACKERS EVENT S.R.L.,
STR. SĂLCIILOR, NR. 8, TR. II,
PARTER, AP. 2, JUDEŢ IAŞI, IAȘI,
700697, IAȘI, ROMANIA
M 2021 06443

(540)

SENZORIA
(531)
(511)

PROJECT ZERO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06444
(111)181028
05/09/2021
A.S.V ANDU GROUP SRL,
STRADA GRADINEI NR.83,
COM. ULMI, JUDEŢ GIURGIU,
ICOANA, 087234, GIURGIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181264
06/09/2021
SORINA - DANIELA BLAJ, STR.
CEZAR BOLLIAC NR. 45, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

M 2021 06446

CRYSTAL DENTAL
CLINIC smile your way
(531)

NATIVIS
(531)

Clasificare Viena: 05.01.16; 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
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.10
(591) Culori revendicate:turcoaz, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06447

(111)181411

06/09/2021
RĂZVAN-IOAN TARAȘ, STR.
DEALUL CETĂȚII NR. 111A,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

katinola
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.07.01
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
nutritive, suplimente alimentare, suplimente
lichide cu vitamine, suplimente alimentare și
preparate dietetice, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice sub formă
de pudre, capsule sau tablete fabricate din
uleiuri, grăsimi și fructe cu coajă lemnoasă
prelucrate, băuturi pudră și amestecuri de băuturi
destinate utilizării în regimuri nutriționale și
dietetice pentru sănătate.
29. Fructe uscate de cătină, produse alimentare
și gustări fabricate din uleiuri, grăsimi și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, gustări care conțin
fructe cu coajă lemnoasă gătite, gustări care
conțin fructe cu coajă lemnoasă uscate, gustări
care conțin fructe cu coaje lemnoasă de soia
prăjite, gustări care conțin proteine, proteine
pudră pentru pentru consum uman, supe din
carne sau legume, preparate pentru supă,
preparate pentru supă de legume, lapte, băuturi
pe bază de lapte, produse lactate, proteină
pentru consum uman, proteină pentru consum

uman sub formă de pudră care conține minerale,
vitamine și ingrediente din plante (nu de uz
uman), carne, pește, pasăre și extracte de carne
de vânat, uleiuri și grăsimi comestibile, batoane
nutritive pe bază de fructe și nuci.
30. Cafea, ceai, cacao, ciocolată și băuturi
pe bază de cafea, ceai și cacao, ciocolată,
mirodenii, preparate pe bază de cereale,
batoane de cereale energizante, aperitive,
respectiv aperitive sărate pe bază de faină,
gustări, respectiv gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de multicereale.
32. Băuturi cu aromă de legume pe bază de
orez și/sau de quinoa, băuturi, sucuri și sucuri
de fructe, nectaruri din fructe, siropuri și alte
preparate nealcoolice pentru băuturi, pe bază
de fructe sau verdețuri, suc de cocos, apă
de cocos, lapte de cocos, apă de orz, băuturi
nealcoolice pe bază de orz, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, precum și cu
conținut de alge-spirulină, băuturi energizante,
băuturi nealcoolice, ape minerale și cu conținut
gazos și alte băuturi nealcoolice, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
din fructe și sucuri de fructe și alte preparate
pentru obținerea băuturilor, amestecuri de băut
sub formă de praf, băuturi pentru antrenament
sportiv și atletic, băuturi nealcoolice pentru sport
care conțin proteine, minerale și vitamine, băuturi
nealcoolice și preparate pudră sau concentrate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, pudre
pentru fabricarea de băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, concentrate, gatapreparate, sub formă de pudră sau nu.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
pentru asistență pentru alte persoane, în
marketing, publicitate, generare de lead-uri și
procesarea comenzilor, servicii de administrare
a datelor electronice referitoare la gestionarea
greutății, sănătate și fitness pentru oameni,
marketing la mai multe niveluri și dezvoltare de
firme mici.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06450
(111)180728
06/09/2021
I.I. APOSTU VIOREL, STR.
CAZARMII NR. 1, JUDETUL
BRASOV, COMUNA SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

Viomar Trans

M 2021 06507

(740)

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de transport de mărfuri, servicii
de transport de agregate, servicii de transport
piatra, servicii de transport nisip, servicii de
transport pamant vegetal.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06457

(540)

PARADISE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale plastice pentru ambalat, pungi din
plastic pentru ambalat.
───────

(111)181412

08/09/2021
ARTA ELEGANŢEI SRL, CALEA
FLOREŞTI NR. 79, AP. 48, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

ARTA ELEGANŢEI

(111)181293
07/09/2021
S.C. MERT S.A., SOS.
BUCURESTI- URZICENI NR.
50A, SAT AFUMATI, JUDETUL
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06508

(111)180729

07/09/2021
PIRAMID INTERNATIONAL SA,
ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.
───────

ATIFCO foods
(531)
(591)
(511)

1252

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 06.01.02
Culori revendicate:rosu, verde,
albastru, alb, galben
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Fructe,

ciuperci,
legume,
nuci
și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos
uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri
de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente pe
bază de legume pentru paste, sare, mirodenii,
busuioc uscat, cimbru uscat, foi de dafin uscate,
leuștean uscat, mărar uscat, oregano uscat,
pătrunjel uscat, piper, piper măcinat, boabe

de piper, piper roșu măcinat, boia, usturoi
măcinat, praf de usturoi (condiment), sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru
pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare
altele decat uleiurile esentiale, vanilie (arome)
altele decat uleiurile esentiale, arome de lămâie
altele decat uleiurile esentiale, arome de migdale
altele decat uleiurile esentiale, arome pentru
brânză altele decat uleiurile esentiale, arome
pentru prăjituri altele decat uleiurile esentiale,
arome de unt altele decat uleiurile esentiale,
arome din ceai altele decat uleiurile esentiale,
arome pentru supe altele decat uleiurile
esentiale, arome de cafea altele decat uleiurile
esentiale, arome obținute din fructe altele decat
uleiurile esentiale, arome preparate din pește
altele decat uleiurile esentiale, arome preparate
din carne altele decat uleiurile esentiale, arome
preparate din murături altele decat uleiurile
esentiale, arome pe bază de ciocolată, arome
de fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
preparate din carne de pui, arome alimentare
(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome
de migdale pentru alimente sau băuturi, arome
de lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
cacao, pudră de cacao, pudră de cacao instant,
cacao pentru prepararea băuturilor, amestecuri
pe bază de cacao altele decat uleiurile esentiale,
extracte de cacao pentru consum uman altele
decat uleiurile esentiale, extracte de cacao
utilizate ca arome pentru alimente altele decat
uleiurile esentiale, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, cereale
neprocesate, ciuperci şi trufe proaspete, alge
neprocesate, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ.
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale

şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de orez și soia, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi sportive bogate în proteine,
esențe și extracte de fructe nealcoolice pentru
prepararea băuturilor
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: agricole, cereale, cafea,
ceai, cacao, zahăr, orez, mirodenii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), închirierea
automatelor pentru vânzarea de produs,
pezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comert cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181231
07/09/2021
JO PLATFORM STUDIO S.R.L,
SOS. MIHAI BRAVU, NR. 27A, BL.
C1, SC.1, ETAJ 5, AP.51, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
M 2021 06512

───────

JO PILATES JO
PLATFORM STUDIO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.01; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive, servicii sportive de instruire în domeniul
pilates şi fitness, servicii de educatie si
formare în domeniul pilates, efectuarea de
antrenamente de pilates şi fitness, servicii
ale unui instructor personal (antrenament de
fitness şi pilates), supravegherea executarii
exerciţiilor fizice, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, servicii educative
de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice, servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (pilates, fitness), organizarea de
cursuri de instruire privind menţinerea condiţiei
fizice, servicii de instruire pentru utilizarea
echipamentelor şi instalaţiilor pentru exerciții
fizice.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de consiliere în materie de
sănătate, pilates terapeutic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06521

(111)181031

08/09/2021
TRENDYBABIES STORE SRL,
STR. CUIULUI NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

de îmbrăcăminte de ocazie, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul
gâtului, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bentițe pentru cap, berete.
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, 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
socială.
───────

(210)
(151)
(732)

TB TRENDYBABIES
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, încălțăminte pentru copii, articole de purtat
pe cap pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, costume pentru
copii folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, costume de baie, papuci de baie, costume
de plajă, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole

(540)

M 2021 06526

(111)181162

08/09/2021
ANA-MARIA CLINCIU, COMUNA
BRATOVOESTI NR. 47, JUDEŢ
DOLJ, SAT BRATOVOESTI, DOLJ,
ROMANIA

TARAMUL LEILOR
LIONS' REALM
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 03.01.01; 29.01.02;
26.01.04; 01.01.05; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate:auriu
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoprirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de diverstisment,
aparate pentru jocuri video, articole gimnastică și
de sport, decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06556

(111)181257

09/09/2021
FLORIN SILVIU RADU, SOS.
ALEXANDRIA NR. 9, SC. 1, ET. 4,
AP. 9, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstrații), furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminarii, închirierea
de echipament pentru scufundări libere,
servicii de tabere sportive (divertisment),
închirierea de echipament sportiv, cu excepția
vehiculelor, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, servicii de agenție de bilete
(divertisment).
───────

GO WILD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, organizarea de croaziere, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale ferată,
transportul fluvial, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, închirierea de vehicule, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
transportul cu mașina, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
1256
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06573

(111)181220

09/09/2021
EGEVIT ASLAN, STR. SCARLAT
VIRNAV NR.1B, JUDETUL
CONSTANTA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAI PERIFAN, STR.
DUMBRAVENI NR.1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

de cofetărie și înghețate, cafea măcinată,
amestecuri de cafea.
43. Servicii de servire a preparatelor culinare in
cofetarii, cafenele, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi), restaurante
(servirea mesei), servire de mâncare destinată
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
cafea si preparate din cafea, servire de
shisha(narghilea), servire de shisha (narghilea).
───────

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI NR.
144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(111)181255

(210)
(151)
(732)

M 2021 06595

(740)

INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

10/09/2021
ASOCIAŢIA ORADEA RENAŞTEM ÎMPREUNĂ,
STR.CUZA VODĂ, NR.15, AP.2,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Amore Puro CAFFE
GELATO & SHISHA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.07.01; 11.03.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, galben
(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), patiserie, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse

CAO NAC 1910
(531)

Clasificare Viena: 01.01.03; 26.11.06;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte, articole de îmbrăcăminte.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii

administrative, servicii de publicitate, marketing
și
promovare,
administrarea
vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermedierea de
contacte comerciale și economice, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, 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 servicii de colectare electronică
a taxelor pentru alte persoane, servicii de
achiziții, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
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 comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, 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 băuturi nealcoolice, 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 îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
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, 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.
41. Educație, divertisment și sport, 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 publicitare, traducere și interpretare.
───────

(111)181230

(210)
(151)
(732)

M 2021 06602

(740)

ACTA MARQUE - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

10/09/2021
CAMPEADOR SRL, CALEA
MOLDOVEI NR. 13, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

CAMPEADOR
Recycling 4 Tomorrow
(531)
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(591)

Culori revendicate:verde (Pantone
348C, 2420C), albastru (Pantone 282C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Reciclare de deșeuri, servicii de reciclare,
servicii de tratare a deseurilor, tratarea
deșeurilor (transformare), tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea deșeurilor industrial, tratare
a deșeurilor, tratare a materialelor reziduale,
tratarea (recuperarea) materialelor din deșeuri,
tratarea (recuperarea) deșeurilor industriale,
triere de deşeuri şi de materiale pentru reciclare,
transformare (reciclarea deșeurilor), eliminarea
de reziduuri solide, eliminarea deșeurilor
(tratarea deșeurilor), sortarea deșeurilor și a
materialelor reciclabile (transformare), sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile,
recuperarea materialelor din deșeuri, măcinare
de pietre, modelarea betonului, consultanță
privind reciclarea gunoiului și deșeurilor,
furnizarea de centre de reciclare, furnizare de
informații privind tratarea materialelor, furnizare
de informații despre reciclarea deșeurilor,
furnizarea de informații pentru utilizatori cu
privire la reciclarea și reutilizarea produselor
și materialelor, furnizarea de informații privind
tratarea materialelor, informații în domeniul
prelucrărilor de materiale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.12; 24.01.15
(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 207C,
Pantone 711C, albastru închis (Pantone
282C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, administrație
comercială, marketing imobiliar, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții,
prezentare de bunuri si servicii, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
achiziţii, consiliere privind achizițiile, servicii de
intermediere în achiziții, evaluări referitoare la
aspecte comerciale, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, consiliere privind achizițiile
imobiliare
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06608

(111)181233

10/09/2021
CAMPEADOR SRL, CALEA
MOLDOVEI, NR. 13, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CAMPEADOR RESIDENCE
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(210)
(151)
(732)

(740)

(111)181256
15/09/2021
GELMAXIM S.R.L., STR.
TRANSILVANIEI NR. 20, CAFE BAR
CIREŞICA ZONA VEST, BL.K1,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA
M 2021 06689

INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(111)181289
15/09/2021
LUXURY HOME S.R.L.,
STR.MĂGURII, NR.113, JUD
SIBIU, CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 06690

(740)

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

(540)

(540)

EpicCentrum
(531)
(591)
(511)

CIREŞICA bistro wine
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură
───────

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:negru, rosu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru parcuri tematice, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, servicii oferite
de săli de jocuri, servicii de cazino (jocuri),
servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de săli de sport, servicii sportive și
de fitness, servicii educative, de divertisment
și sportive, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, degustare de vinuri
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(servicii de divertisment), divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, administrare de centre de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), organizarea de evenimente
în scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, servicii de catering hotelier, servicii
de cazare hotelieră, organizare de mese la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii de cazare temporară,
organizare de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, închirieri de spații
de cazare temporară, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, organizare și furnizare
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de recepție
pentru cazare temporară (înmânare de chei),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de moteluri, servicii de
hosteluri pentru turiști, hosteluri, servicii oferite
de case de vacanță, închiriere de case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
fast-food, restaurante specializate în preparate
la grătar, 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 oferite de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
ale barurilor, servicii oferite de localuri tip snackbar, servire de alimente și băuturi în internetcafe, organizare de recepții pentru nunți (spații),
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de spații special

amenajate pentru conferințe, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
furnizarea de spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare de
spații și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de cluburi de băut private,
oragnizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, servicii de
catering pentru banchete, servicii de organizare
de banchete, servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
cafenea.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii oferite de
saloane de bronzat și de solarii, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de machiaj profesional,
servicii de machiaj, servicii de frizerie, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de bărbierie,
saloane de frumusețe, servicii de îngrijire a
frumuseții.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 06861

(111)181244

22/09/2021
ARIA BLACK SECURITY, BLD.
SATURN NR.50, BL.6, SC.G, AP.25,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
───────

(210)
(151)
(732)

ARIA BLACK SECURITY
(540)

(111)181237
27/09/2021
DOST-TEK SRL, STR. ELIBERARII
(INCINTA MOBI-TON) NR.
4, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2021 06937

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protectia fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor, servicii de garda de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 06883

KONAK RESTAURANT
& CAFE

(111)181277

22/09/2021
S.C. MERT S.A., SOS.
BUCURESTI URZICENI 50A, SAT
AFUMAȚI, COMUNA AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA
ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 07.03.11; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

OSCAR
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.01
Culori revendicate:albastru, verde,
galben, rosu, mov, portocaliu
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(210)
(151)
(732)

(740)

m 2021 06958
(111)181221
27/09/2021
HELIN WIPES SRL, BD. AUREL
VLAICU NR. 125, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET IND. DE CONSULTANŢĂ ÎN
PI IORGULESCU, STR. FĂGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, AP. 46,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(111)181279
29/09/2021
SANITO DISTRIBUTION SRL,
B-DUL 1 MAI NR. 33, BL. C12,
SC. 2, ET. 8, AP. 93, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07007

(740)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(540)

Pappy
(531)

AQAS

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Şervețele, șervețele de hârtie, șervețele
pentru baie, șerveţele de unică folosinţă,
șerveţele din hârtie pentru faţă, șervețele pentru
demacheat, din hârtie, șervețele de toaletă din
hârtie, șerveţele de buzunar din hârtie, hârtie
igienică, hârtie igienică pentru toaletă, șervetele
umede, prosop de hârtie.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate
pentru
curăţare,
lustruire,
degresare şi şlefuire, preparate pentru albit
şi alte substanţe pentru spălat, săpunuri,
produse pentru îngrijirea dinţilor, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
odorizante, produse pentru toaleta, uleiuri
esentiale si aromatice.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalatii de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz.
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, batistuțe de hârtie,
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bavete din hârtie, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, cartonașe
cu nume pentru mese, cârpe de șters din hârtie,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă,
dantelă de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru
masa, decorațiuni din carton pentru alimente,
dischete demachiante din hârtie, fanioane de
hârtie, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, hârtie aspră
(pentru toaletă), hârtie de împachetat alimente,
hârtie folosită pe mesele de examinare, hârtie
igienică, hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie
pentru raft, hârtie pentru sertare, parfumată
sau neparfumată, hârtie pentru șervețele,
hârtie pergament, individualuri de masă din
hârtie, individualuri din carton pentru indicarea
amplasării veselei, lenjerie de masă din hârtie,
pancarte din hârtie sau carton, placarde din
hârtie, produse pentru față fabricate din hârtie,
prosoape de hârtie, 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, pungi de gunoi din hârtie,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, role de
hârtie pentru case de marcat, saci de gunoi din
hârtie (pentru uz casnic), stegulețe decorative
din hârtie, stegulețe din hârtie, suporturi de
hârtie pentru pahare de cocteil, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din carton,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din hârtie, șervete de masă, din carton, șervete
din hârtie de uz cosmetic, șervetele de masă
din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele de
hârtie de pus sub cesti, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, șervețele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din celuloză, șervețele din
celuloză de uz casnic, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, suporturi
de pahare din hârtie, suporturi din hârtie pentru
pahare, suporturi din hârtie pentru pahare de
bere, suporturi din mucava pentru pahare,
suporturi pentru halbe de bere, traverse de
masă din celuloză, traverse de masă din hârtie,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, 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),
clişee, materiale de instruire sau învăţămînt (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalat, caractere tipografice.
21. Accesorii de baie, piepteni şi bureţi, perii (cu
excepţia pensulelor), material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, material pentru perii, sticlărie, porţelan
şi ceramică, material pentru curăţare, bureţi
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei de construcţie), articole de
bucatarie si recipiente, 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.
24. Materiale textile, produse textile si
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
prosoape (din material textil).
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbracaminte, articole de încaltaminte,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, halate de
baie, papuci.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, administraţie comercială, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, închiriere
de automate de vânzare, servicii de brokeraj,
servicii de contact ale companiilor, servicii
colective de cumpărare, servicii comerciale de
evaluare, acorduri de concurență, distribuitor
de servicii, servicii de agenție de import și de
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți, servicii de
abonament, asistenta in afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07026

(111)181182

29/09/2021
ASOCIAŢIA PĂMÂNTUL
STRĂMOŞESC, STR. MARGINEA
NR. 1110, JUDETUL SUCEAVA,
MARGINEA, SUCEAVA, ROMANIA

CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

Pământul Strămoşesc
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.15
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), maro (Pantone 498C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, 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 şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
meşteşugăreşti, a produselor tradiţionale, a
produselor alimentare, băuturilor nealcoolice şi
alcoolice, a produselor vestimentare, (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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
consiliere în carieră (educaţie), recalificare
vocaţională,
organizarea
şi
susţinerea
colocviilor,
conferinţelor,
simpozioanelor
şi congreselor, organizarea festivalurilor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video,
nedescărcabile,
instruire
practică
(demonstraţii), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, scrierea de texte, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de facilităţi sportive, servicii de club (divertisment
sau educaţie), transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, examinări
referitoare la educaţie.
45. Servici juridice, servicii de soluţionare
alternativă
a
litigiilor,
servicii
de
arbitraj, managementul drepturilor de autor,
administrarea juridică a licenţelor, auditare
a conformităţii de reglementare, auditare a
conformităţii juridice, inspecţia fabricilor în
scopuri de siguranţă, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de reţele de socializare
online, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
organizarea reuniunilor politice, consultanţă
politică, consultaţă pentru campanii politice,
cercetare şi analiză politică, servicii de informare
politică, servicii de lobby politic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07043

(111)181235

30/09/2021
SC FLY HIGH EDUCATION SRL,
STR. PRINCIPATELE UNITE, NR.
14 D, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)181276
01/10/2021
SC RUSTRANS SRL, STR.
MAGNOLIILOR NR. 1, SAT
BLAGESTI, JUDEŢUL BACĂU,
BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA
M 2021 07076

Foliage by ARCA
(531)
(591)

Fly High
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.05.08; 21.01.25
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #bf1e2e,
HEX #ef3f36, HEX #ed1c23), portocaliu
(HEX #f7941e), albastru (HEX
#283891, HEX #25aae1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
Culori revendicate:auriu (HEX
#C6C29E)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea
și
susținerea
congreselor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea de seminarii, servicii
de discotecă, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, servicii de karaoke, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip gosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment).
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 07078
(111)181275
01/10/2021
SC RUSTRANS SRL, STR.
MAGNOLIILOR NR. 1, SAT
BLAGESTI, JUDEŢUL BACĂU,
BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

ARCA Resort
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, divertisment, organizare de festivaluri,
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, exploatarea piscinelor, băi
publice (piscine), organizarea de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare hoteliră,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de cazare temporară, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de saună, masaj.
───────

(111)181229
01/10/2021
PORKPROD S.R.L., SAT
IRATOȘU, FN, JUDEȚ ARAD,
COMUNA IRATOȘU, ARAD,
ROMANIA
M 2021 07093

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

(540)

CASA MUSCĂ
de la furcă la furculiță
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
29.01.11; 24.09.05
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7558
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne de porc, carne de oaie, carne de
vită, carne de miel, vânat, extracte din carne de
porc, extracte din carne de oaie, extracte din
carne de miel, extracte din carne de vită, organe
de porc, de oaie, miel sau de vită, intestine
de porc, oase de porc sau de vită, burtă de
vită, antricot de vită, mușchiuleț de porc sau de
vită, pulpă de porc sau de vită, rasol de vită,
vrăbioară de vită, cotlete de porc, ceafa de porc,
frigărui de miel, de porc sau vită, carne de porc,
carne de vită sau carne de oaie uscată prin
îngheţare /carne liofilizată, carne de porc sau de
vită, conservată, carne de porc sau de vită, la
conserve, carne de porc sau de vită afumată,
carne de porc, vită, miel sau oaie congelată,
carne de porc, vită, miel sau oaie proaspătă,
carne de porc, vită, miel sau oaie pentru gătit,
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carne de porc, vită, miel sau oaie preparată,
carne de porc, vită, miel sau oaie tocată, cărnuri
de porc sau de vită sărate, produse din carne
de porc, vită, oaie sau miel, mezeluri, pastramă,
pastramă de oaie, salam, ciolan, costiță, jambon,
jumări, kaiser, lebăr, mușchi, parizer, slănină,
șorici, tobă, ghiuden, babic, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, șuncă, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, crenvurști, crenvurşti prăjiţi în aluat
pe băţ (corn dogs), crenvurşti pentru hot dog,
grăsimi comestibile, untură, piftie din carne de
porc sau de vită, amestecuri cu conţinut de
grăsimi pentru feliile de pâine, produse tartinabile
pe bază de carne de porc sau de vită, pate de
ficat / pastă de ficat, pateuri pe bază de carne,
supe, salate, salate cu carne, sarmale, negătite,
sarmale preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de vită, porc, oaie sau miel, antreuri pe bază de
carne de porc, miel, oaie sau de vită, aperitive
congelate constând în principal din carne de
porc, oaie, miel sau de vită, carne de porc
gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de
vită gătită lent la cuptor (pulled beef), chiftele
de hamburger negătite, produse din carne sub
formă de hamburger, chiftele din carne de vită,
chiftele din carne de porc, friptura de porc, de
vită, miel sau oaie, pastă de mici, mititei (mici),
nepreparați, mititei (mici) preparați, gustări pe
bază de carne de porc, de vită, miel sau oaie,
mâncăruri cu legume preparate, umplutură de
carne pentru plăcinte.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, 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,
glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne de
porc sau vită, quiche (tartă), ravioli umplute cu
carne sau șuncă, produse de patiserie proaspete
sau congelate umplute cu carne, hamburgeri
(sandviciuri), hot dog (sandviciuri).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne de porc, de vită, miel și oaie și
cu produse din carne de carne de porc, de
vită, miel și oaie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu carne de porc, de vită, miel
și oaie și cu produse din carne de carne

de porc, de vită, miel și oaie, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu mezeluri și
produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu mezeluri și
produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu propuse
alimentare preparate, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu produse alimentare
preparate, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu condimente, sosuri și garnituri
destinate a fi servite împreună cu carnea, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu condimente,
sosuri și garnituri destinate a fi servite împreună
cu carnea, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Transport
de
produse
alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 07097

(111)181228

01/10/2021
PORKPROD S.R.L., SAT
IRATOSU, JUDETUL ARAD,
COMUNA IRATOȘU, FN, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

BUCATE DIN ȘPAIȚ
MEȘTERITE ACI ÎN
ARDEAL DIN 1991
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 27.07.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3435
C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, păsări, vânat, extracte din carne,
organe de păsări, organe de porc, de oaie, miel
sau de vită, tacâmuri de pui, curcan, rață sau
gâscă, intestine de porc, oase de porc sau de
vită, burtă de vită, antricot de vită, mușchiuleț de
porc sau de vită, pulpă de porc sau de vită, rasol
de vită, vrăbioară de vită, cotlete de porc, ceafa
de porc, pulpe de pasăre, piept de pasăre, aripi
de pasăre, frigărui de pasăre, de miel, porc sau
vită, carne uscată prin îngheţare /carne liofilizată,
carne conservată, carne la conservă, carne
afumată, carne congelată, carne proaspătă,
carne pentru gătit, carne preparată, carne tocată,
cărnuri de porc sau de vită sărate, produse din
carne, mezeluri, pastramă, pastramă de oaie,
salam, ciolan, costiță, jambon, jumări, kaiser,
lebăr, mușchi, parizer, slănină, șorici, tobă,

ghiuden, babic, învelişuri pentru cârnaţi, naturale
sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, șuncă,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge / cârnaţi cu sânge, crenvurști,
crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs),
crenvurşti pentru hot dog, grăsimi comestibile,
untură, piftie din carne de pasăre, de porc sau
de vită, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, produse tartinabile pe bază de
carne, pate de ficat / pastă de ficat, pateuri pe
bază de carne, supe, salate, salate cu carne,
sarmale, negătite, sarmale preparate, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, antreuri pe bază de carne,
aperitive congelate constând în principal din
carne, carne de porc gătită lent la cuptor (pulled
pork), carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), chiftele de hamburger negătite, produse
din carne sub formă de hamburger, chiftele
din carne, friptură, pastă de mici, mititei (mici),
nepreparați, mititei (mici) preparați, gustări pe
bază de carne, mâncăruri cu legume preparate,
umplutură de carne pentru plăcinte.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, 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,
glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne, quiche
(tartă), ravioli umplute cu carne sau șuncă,
produse de patiserie proaspete sau congelate
umplute cu carne, hamburgeri (sandviciuri), hot
dog (sandviciuri).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne și cu produse din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu carne și
cu produse din carne, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu mezeluri și produse
alimentare derivate din carne, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu mezeluri și produse
alimentare derivate din carne, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu propuse alimentare
preparate, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu produse alimentare preparate,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
condimente, sosuri și garnituri destinate a fi
servite împreună cu carnea, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu condimente, sosuri
și garnituri destinate a fi servite împreună cu
carnea, organizarea de târguri și expoziții în
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scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Transport
de
produse
alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
───────

(111)181222
02/10/2021
MERAKI ESTATE SRL, STR
PRIMĂVERII NR.6, SPATIUL
LIBER NR. 6, BL. ST6, PARTER,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 07102

(740)

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

gestiune a investițiilor imobiliare, administrare
de clădiri cu apartamente, furnizare de locuințe
permanente, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, formare de consorții
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții civile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)180837

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

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TEQBALL - ROMANIAN
TEQBALL FEDERATION

(540)

(531)

MERAKI ESTATE
(531)

M 2021 07829

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de

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
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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 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.
───────
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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. 04/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
05/10/2011

Număr
marcă
181280

M 2012
01321
M 2012
04126
M 2012
04202
M 2013
08305

01/03/2012

Denumire marcă
ZILELE
BUCUREŞTIULUI

Clase Nisa pag.
9, 16, 35, 613
41

181132

Titular
CENTRUL DE
PROIECTE
CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB
SC ROKA FLEX SRL

ROKA FLEX

35, 42

613

22/06/2012

181151

SC A STIL SRL

42

614

27/06/2012

180895

A STIL MUNCI
ARTISTICE
Librăriile Hamangiu

18/11/2013

181075

35, 41, 42, 614
45
614
41, 42

07/07/2014

180777

22/07/2014

180947

MIHALAS STELIAN

mişcarea alternativă

38, 41, 45 615

09/09/2014

180770

ANDREI SANDRU

FLORARIA FLORENS 28, 39, 41 615

9

M 2014
04678
M 2014
05059
M 2014
06175
M 2014
06255

SC LIBRARIILE
HAMANGIU SRL
FUNDATIA
EDUCATIO SINE
INTERNATIONAL
FINIBUS
BRITISH SCHOOL OF
BUCHAREST
KARA HASAN
SAFARI

12/09/2014

180682

10

M 2014
06256

12/09/2014

180684

e-istet.ro Testare.
9, 16, 35, 616
Promovare. Excelenţă. 36, 38, 41,
42, 44
ECONOMANIA
9, 16, 35, 617
36, 41, 42

M 2014
06346
M 2014
06554

16/09/2014

180715

25/09/2014

181064

26/09/2014

181145

01/10/2014

180788

08/10/2014

181043

16

M 2014
06607
M 2014
06716
M 2014
06774
M 2014
07180

20/10/2014

181056

17

M 2014
07202

21/10/2014

180888

EXCLUSIVE
BUSINESS TEAM SRL
BRAD ION
EXCLUSIVE
BUSINESS TEAM SRL
BRAD ION
SC ERTEC IDEAL
GRUP SRL
DRAGAN VALENTIN
MATEI VASILEGABRIEL
SEDPRESS
CEAHLĂUL SRL
SC FOOD LAND
GALACTIC SRL
COFETARIA BLISS
SRL
TELEKOM
ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS
SA
ING BANK N.V
AMSTERDAM
- SUCURSALA
BUCURESTI

1

2
3
4
5

6
7
8

11
12

13
14
15

M 2011
06981

1275

30

615

Genius

7, 9

617

twist media We are
CASTING!

35, 41

618

ZIARUL CEAHLĂUL
CREMELA

16, 35, 38, 619
39, 41, 42
619
30

Bliss cofetarie

43

TE IMPLICI.RO

35, 38, 41, 620
42

619

BRAINFOOD PENTRU 16, 35, 36, 620
OAMENI MARI
42
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2014 21/10/2014
18
07203

19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

Număr
marcă
180889

Titular
ING BANK N.V
AMSTERDAM
- SUCURSALA
BUCURESTI
SC RESETAR M SRL

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
BRAINFOOD PENTRU 16, 35, 36, 621
OAMENI MARI
42

20

621

CATERING COMPLET 43
CHARTIER THE
COMPLETE
CATERING FAMILY
RESTAURANT
SERVICES
CANDY STRESS
30

622

M 2014
07377
M 2014
07543

29/10/2014

181157

05/11/2014

181025

SC CATERING
COMPLET SRL

M 2014
07649
M 2014
07821
M 2014
07852
M 2014
07930

10/11/2014

181078

17/11/2014

181135

SC ROMDIL PROD
SRL
HUIDUC IULIA IOANA Florian Colceag

18/11/2014

181161

21/11/2014

181226

M 2014
08034
M 2014
08035
M 2014
08067
M 2014
08276
M 2014
08297
M 2015
02950
M 2015
02951
M 2015
02979
M 2015
03144

26/11/2014

181076

FENECHIU
MARILENA LILIANA
PUSCASU GH.
CEZAR PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ
ASOCIATIA JAZZ.RO

26/11/2014

181077

ASOCIATIA JAZZ.RO

27/11/2014

181200

09/12/2014

181198

10/12/2014

181199

29/04/2015

180884

29/04/2015

180885

30/04/2015

180756

07/05/2015

180755

M 2015
03524
M 2015
03756
M 2015
03757
M 2015
03758
M 2015
03804

25/05/2015

180741

02/06/2015

180883

02/06/2015

180881

02/06/2015

180882

04/06/2015

180846

RESETAR

41, 42

622
622

REMINAX

16, 24, 41, 622
42
623
5

Jazz in church

35, 41

623

jazz in church
FESTIVAL
TEATRUL REGINA
TEATRUL REGINA
MARIA
MARIA ORADEA
SC WESTFIELD
WESTFIELD Bun venit
DEVELOPMENT SRL acasă!
SC ADEVARUL
Ştiinţă şi Tehnologie
HOLDING SRL
SC VODAFONE
YOU
ROMANIA SA
SC VODAFONE
YOU
ROMANIA SA
VĂDUVA ANNEMARIE TOP SALOANE

35, 41

624

41

624

37, 43

625

16, 35, 38,
41
25, 28, 38,
41, 42
25, 28, 38,
41, 42
35

625

ANNEMARIE VADUVA TOP saloane BY TOP
SALOANE PORTAL
WEB
PEREŢIANU ANAcakeoholic
MARIA
SC VODAFONE
Digital Manager
ROMANIA SA
SC VODAFONE
Facturare Express
ROMANIA SA
SC VODAFONE
Smart Archive
ROMANIA SA
MEDIA MED
M MASTER CLASS
PUBLICIS SRL

35, 44

627

9, 35, 43

627

38

628

38

628

38

629

41

629

1276

MONTIAGO

626
626
627
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2015 09/06/2015
39
03876

Număr
marcă
180826

40

M 2015
03877

09/06/2015

180827

41

M 2015
03971

12/06/2015

180651

42

M 2015
04042

16/06/2015

180859

22/07/2015

180789

27/07/2015

180870

45

M 2015
04862
M 2015
04985
M 2015
07415

10/11/2015

181189

46

M 2016
00126

12/01/2016

180825

47

M 2016
00264

21/01/2016

181086

M 2016
00370
M 2016
00504
M 2016
00617
M 2016
00672
M 2016
00796

05/02/2016

181058

27/01/2016

181005

02/02/2016

181166

03/02/2016

181035

07/02/2016

181037

M 2016
00856
M 2016
00927
M 2016
01012
M 2016
01495

09/02/2016

181154

11/02/2016

181071

15/02/2016

181152

18/05/2016

181288

43
44

48
49
50
51
52

53
54
55
56

Titular
TEATRUL DE
ANIMATIE
TANDARICA

Denumire marcă
FESTIVALUL
INTERNATIONAL
AL TEATRULUI
CONTEMPORAN DE
ANIMATIE ImPuls
Anima
TEATRUL DE PE
TEATRU

TEATRUL DE
ANIMATIE
TANDARICA
PFA POPA OCTAVIAN ONLY ONE
AURELIAN

Clase Nisa pag.
16, 28, 35, 630
41, 42, 45

16, 28, 35, 630
41, 42, 45

MEDICAL
REPRESENTATIVES
SRL
FLOREA NELU
FLORIN
SC AGROSERV
MĂRIUŢA SRL
SC GULLIVER'S
COMMUNICATION
SRL
SC OFFICE FRUIT
SRL
SC COSMETIC
PLANT PRODCOM
SRL
SC CRYSTAL DENTAL
CLINIC SRL
MIT CLIMA HVAC
DISTRIBUTION SRL
SC APICOLA
COSTACHE SRL
SC LUDO 77 PUB SRL

MEDCARE

9, 16, 24, 631
28, 38, 39,
40, 41, 42
632
5

VICODORII

41

632

29

632

ASOCIATIA
CULTURAL
CRESTINA
JUSTINIAN
TECULESCU
SC GENERAL
DIRECT GRUP SRL
ACTIVE MASTER
SOLUTION SRL
EPURE & LOHMANN
SCA
SC TAUBER TERMAL
SRL

1277

BestTourism.ro

16, 35, 39, 633
41

FRUTERIA

29, 31, 32, 633
35, 43
634
3

COSMETIC PLANT

Cat valoreaza
44
zambetul copilului tau?
11, 37

634

Taina florilor Apicola
Costache
IL MATTERELLO

30

634

43

635

SÂNTILIA - NEDEIA
MOCĂNEASCĂ

41

635

direct RENT A CAR

39

635

PROTERM

19, 35

635

ANWALTSKANZLEI

45

636

M MOTEL MILLENIUM 43

636

634
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2016 10/03/2016
57
01648

Număr
marcă
181209

M 2016
01946

21/03/2016

181283

M 2016
02139
M 2016
02536
M 2016
02758

25/03/2016

181274

07/04/2016

181018

15/04/2016

181282

M 2016
03209
M 2016
08062
M 2017
07727
M 2017
07853
M 2018
03310
M 2018
03374
M 2018
05433

05/05/2016

180905

25/11/2016

181266

28/11/2017

181057

05/12/2017

180808

18/05/2018

181144

21/05/2018

180786

22/08/2018

181113

25/09/2018

181021

15/11/2018

180787

28/11/2018

180806

25/02/2019

180659

73

M 2018
06322
M 2018
07704
M 2018
08029
M 2019
01320
M 2019
01327

25/02/2019

180632

74

M 2019
01336

25/02/2019

180633

75

M 2019
01338

25/02/2019

180636

58

59
60
61

62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72

Titular
Denumire marcă
CABINET DE AVOCAT CORINA POPESCU
CORINA-RUXANDRA LAW OFFICE DARING
POPESCU
ADVOCACY.SINCE
2000.
SC GRUPUL MEDIA ZZ ZUTOPIA
CAMINA (GMC) SRL
DESIGN SOFT
ENGINEERING SRL
AMB WINE COMPANY
SRL
MELINDA IMPEX
INSTAL SRL

AWDS

Liliac Grappa di
Transilvania
Partener MELINDA
INSTAL confort prin
instalaţii de calitate
BOUTIQUE CADEAUX Momente Româneşti
SRL
VYCMAR PROTECT VYCMAR PROTECT
SRL
SC CARLTON
Petite bistro - déjeuner
EVOLUTION SRL
- depuis 1983
S.C. PROTECT
PROTECTS
PHONE S.R.L.-D
GEBRUDER ESAT
Gebruder Esat
SRL
DĂNUŢ SANDU
BUNĂTĂŢURI
ROMÂNEŞTI
SC ALDIS SRL
Campis Salam Elveţian
PRODUS USCAT
AFUMAT
CONSILIUL
Hai în Bucovina!
JUDEŢEAN SUCEAVA
DĂNUȚ SANDU
CHARMANTE
S.C. PALATUL SUTER
S.R.L.
SC REAL
TRANSLATIONS SRL
QUADRIVIUM
INTERNATIONAL
RETAIL
CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM
INTERNATIONAL
RETAIL
CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM
INTERNATIONAL
RETAIL
CONSULTANTS SRL

1278

Clase Nisa pag.
637
45

9, 16, 25, 637
28, 35, 38,
41
9, 38, 45 638
33, 35

638

638
6, 7, 11,
17, 19, 37
29, 30, 33, 639
35, 39
640
45
35, 43, 44 640
16, 35

641

39

641

29, 30, 31, 642
32, 33, 35
642
29
35, 39, 41, 643
43, 45
643
33

GRAMONT CUISINE & 35, 41, 43 643
WINE
644
REAL
35, 41
TRANSLATIONS
644
SQUARE 7
36, 37

SQUARETIME

37

644

SWITCHBOARD

37

645
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
25/02/2019

Număr
marcă
180634

76

M 2019
01339

77

M 2019
01341

25/02/2019

180635

04/04/2019

180660

15/05/2019

181112

14/06/2019

180848

ELENA GRADINARU

P 1967 PAN GROUP
FABRICA DE PÂINE
CLOUNELLA

81

M 2019
02590
M 2019
03655
M 2019
04469
M 2019
07362

Titular
QUADRIVIUM
INTERNATIONAL
RETAIL
CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM
INTERNATIONAL
RETAIL
CONSULTANTS SRL
DOINITA-DANIELA
PRICOPI
PAN GROUP SA

16/10/2019

181191

AVAL CASE SRL

AVALCASE

82

M 2019
08418

25/11/2019

180906

29, 35

01/07/2020

181089

06/07/2020

180977

28/07/2020

181061

86

M 2020
04531
M 2020
04661
M 2020
05275
M 2020
05849

CONTESTI
CAPRI +
AGRICULTURAINDUSTRIE-COMERT
SRL
VASILE CRISTIAN
Babulina
TĂLMĂCEAN
SC BODY LINE SRL B Body Line invest in
your body
SC ADSERV SRL
AdNatura PRO FICAT

19/08/2020

181069

9, 14, 16,
35, 41

87

M 2020
06008

26/08/2020

181070

M 2020
06029
M 2020
06236
M 2020
07030
M 2020
07230
M 2020
07304

27/08/2020

180871

03/09/2020

180714

02/11/2020

180982

ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA
RITULUI SCOTIAN
OANCEA DANIEL
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
ID SOLUTIONS TECH
S.R.L.
SC SAPNAA ART
DESIGN SRL
DRAGUSIN ROZIN

09/10/2020

181111

13/10/2020

180975

M 2020
07328
M 2020
07343
M 2020
07344

15/10/2020

181068

15/10/2020

181088

15/10/2020

181090

78
79
80

83
84
85

88
89
90
91
92

93
94
95

AGROPAN IMPEX
SRL
SIGMA CONFORT
GRUP S.R.L.
SC BIOFRUCT ZEN
SRL
S.C. ELIS PAVAJE
S.R.L.
S.C. ELIS PAVAJE
S.R.L.

1279

Denumire marcă
SQUAREBOX

Clase Nisa pag.
645
36

SOUNDBOX

36

645

Anissya Koss

25, 35

646

30

646

RITUL SCOȚIAN
ANTIC și ACCEPTAT

25, 28, 35, 647
38, 41
647
9, 35
648

16, 25, 28, 648
41
5, 28, 35, 649
41, 44
649
5
650

Pensiunea Transilvania 35, 43
Locul tău în inima
Ardealului
amparcat.ro
9

651

Calea Excelentei
Carmen Sapnaa
7 SECONDS
SERVICE CEASURI
Pâiniţa

41

652

37

652

30, 35

653

MΣ MOBILA SIGMA
CONFORTUL TĂU ZI
DE ZI
Zenlife

35

653

ELIS
ELIS

651

29, 31, 32, 655
35, 41
19, 35, 37, 655
39, 42
19, 35, 37, 656
39, 42
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 17/10/2020
96
07472

Număr
marcă
180973

27/10/2020

180851

98

M 2020
07745
M 2020
07861

30/10/2020

181164

99

M 2020
07903

02/11/2020

181118

100

M 2020
07908

02/11/2020

180880

101

M 2020
07933

03/11/2020

180858

102

M 2020
07954

03/11/2020

181119

103

M 2020
08052

06/11/2020

181170

M 2020
08053
M 2020
08054

06/11/2020

181171

06/11/2020

181169

M 2020
08408
M 2020
08465

19/11/2020

180968

23/11/2020

180824

M 2020
08506
M 2020
08565
M 2020
08589

24/11/2020

180946

25/11/2020

180765

26/11/2020

181045

26/11/2020

181114

112

M 2020
08618
M 2020
08703

02/12/2020

180931

113

M 2020
08804

07/12/2020

181120

114

M 2020
08860

08/12/2020

180711

97

104
105

106
107

108
109
110

111

Titular
Denumire marcă
CREȚU IRINA CABINET INDIVIDUAL
DE PSIHOLOGIE
S.C. REALLIZE
CONSTRUCTIV
CONSULT S.R.L.
SC V&T FRUCTALCO ACIU PĂLINCĂ
EXIM SRL
DE ZALĂU V&T
VERITABIL
TRADITIONAL
SC MOARA GLIGA
QUOTIDIEN
SRL
BEST GARDEN SEED Best Garden Seeds
S.R.L.
GROW YOUR
BUSSINES WITH US !
AGROSERV MARIUTA lăptăria cu caimac
SA
Răsfăţ Ciocolată-n
lapte
SC RATCH
GRĂDINAR
SOLUTIONS SRL
SC SUPERCARD
Supercard by SIBS
SOLUTIONS &
Partner in Payments
SERVICES SRL
SC ROMCARD SA
Romcard by SIBS
Partner in Payments
SC SUPERCARD
Supercard by SIBS
SOLUTIONS &
Partner in Payments
SERVICES SRL
SIMACEK FACILITY
greenstant
SERVICES RO SRL
IONUT CATALIN
NATURA LASER
POPOVICI
centru de epilare
definitiva cu laser
SC ERDAL-MAR
THE CROWN by Maria
FASHION SRL
Iacob
SC ETNO FOLCLOR SĂNĂTATE ÎNAINTE
MEDIA SRL
DE TOATE
S.C. TUCANO
FoodBerry
COFFEE GLOBAL
S.R.L.
TUCANO COFFEE
Hippy coffee
GLOBAL SRL
MOB CONFORT SRL MOB CONFORT
MOBILA Din dragoste
pentru casa ta!
VOCI PENTRU
lege.n.dar GÂNDEȘTE
DEMOCRAȚIE ȘI
LEGAL
JUSTIȚIE
IONUT DAN
LIMONCELLO
MIHAELA
FITNESS
CRAIOVEANU
1280

Clase Nisa pag.
657
44
16, 35, 40, 658
41
658
33

39

659

1, 5, 44

659

29, 30, 35 660

7, 8, 35

660

7, 9, 36, 38 661
9, 35, 36, 662
38, 42, 45
7, 9, 36, 38 665

6, 21, 31,
35
44

667

35, 41

668

667

35, 38, 41 668
29, 30, 32, 669
33, 45
30, 32, 45 669
20, 35

670

41

670

41

671
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
115
09050
M 2020
116
09064
M 2020
117
09081
M 2020
118
09085
M 2020
119
09293
M 2020
120
09380
M 2020
121
09387
M 2020
122
09410
M 2021
123
00156

Dată
depozit
15/12/2020

Număr
marcă
181029

15/12/2020

180874

15/12/2020

181193

16/12/2020

180873

22/12/2020

Clase Nisa pag.
9, 16, 41, 671
44, 45
671
2

181002

Denumire marcă
CU UȘURINȚĂ ȘI
FĂRĂ EFORT
Vopsea ignifugă
SLATISOL
S.C. ZENCOM MEDIA iCooking
GROUP S.R.L.
IT COM
OKA PRODUCTION
EUROCONSULT SRL
TR IT TEAM SRL
Curentarie

4, 9, 12

673

28/12/2020

180757

AGROVIT SOLIS SRL CĂŞĂRIA DUNAR

29, 35

673

29/12/2020

180662

DOTY

06/01/2021

180896

L.C. EMPIRE OF
DESIGN SRL
FOX MAG RO

12/01/2021

180872

124

M 2021
00164

28/01/2021

180805

ARC CONSTRUCT
METAL
ePARDOSELI.ro

125

M 2021
00208

13/01/2021

180981

M 2021
00276
M 2021
00339
M 2021
00425
M 2021
00436
M 2021
00459

17/01/2021

180996

19/01/2021

180900

ARC CONSTRUCT
METAL SRL
CONSTANTINROBERT
MUSTĂREAȚĂ
EFFECTIVE
ADVERTISING
AGENCY SRL
MARIA RALUCA
DUDAU
HARRIS HOLDING

9, 14, 18, 673
20, 28, 35
7, 8, 9, 11, 674
21, 28
682
6

21/01/2021

180710

KOLY MEDICAL SRL

21/01/2021

181185

ROBRITAN FISH SRL ROBRITAN FISH

21/01/2021

180901

SC SUSHI CIRCLE
ON SRL

M 2021
00538
M 2021
00549
M 2021
00551
M 2021
00564
M 2021
00695
M 2021
00927
M 2021
00950

26/01/2021

180818

26/01/2021

180897

26/01/2021

181136

AUTOSERVICE
PASTRAV SRL
SOHO DISTRIBUTIE
SRL
MIHAI ILIE

27/01/2021

180898

S.C. EVOWEB S.R.L.

29/01/2021

180911

07/02/2021

181013

CORES GOMEZ
ANGEL
SUAVIS SRL

08/02/2021

181165

126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137

Titular
LAURA - NICOLETA
DINU
ANA - CRIS SRL

FOXMAG24

19, 35, 37 683

SFÂNTUL CINCI La
bine şi la greu

33

686

Atingeri Alpha

41

686

FOOD FROM LIGHT

29

687

Koly Medical

44

687

29

688

HĀTO THE
29, 30, 43 689
JAPANESE
EXPERIENCE
VATRA BOIEREASCĂ 37, 39, 43 689
ELITE WOOD

4, 19, 20

690

METAL GATES
FESTIVAL
fluxy

41

690

approved

9, 41, 42, 692
43
1, 2, 3, 4, 5 693

DAC

20, 35

693

43

693

PLASTIC INJECT SRL HANUL PARUL LUI
STICEA
1281

16, 21, 25, 672
35, 41, 43
673
38, 41
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
138
01126
M 2021
139
01245
M 2021
140
01286
M 2021
141
01355
M 2021
142
01371
M 2021
143
01383

144
145
146

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Dată
depozit
12/02/2021

Număr
marcă
181109

Titular
OANA JITARU

17/02/2021

180663

DAB AUTO SERV SRL DAB Auto Rulate

18/02/2021

181054

19/02/2021

180791

INTELLIGENT
PROJECTS SRL
REMEDIAVERT SRL

22/02/2021

180987

22/02/2021

180760

M 2021
01390
M 2021
01391
M 2021
01450

22/02/2021

181016

22/02/2021

181047

ASOCIATIA REDESIGN
MARIA MIHĂILĂ

23/02/2021

180979

INDESIGN SRL

M 2021
01546
M 2021
01582
M 2021
01632
M 2021
01690
M 2021
01738
M 2021
01764
M 2021
01798
M 2021
01803
M 2021
01818
M 2021
01833
M 2021
01855
M 2021
01862
M 2021
01878
M 2021
01919

26/02/2021

181048

RADU BUCATARU

01/03/2021

180998

02/03/2021

181007

04/03/2021

180656

CLAU SEWL
DIRTY FRIES
DEVELOPMENT SRL
ELECTRIK CLASIC
ELVES
TECHNOLOGY S.R.L.
BOGDAN PĂUN
AROME DIN FUM

10/03/2021

181014

05/03/2021

180997

08/03/2021

181236

08/03/2021

181049

08/03/2021

180910

09/03/2021

181004

09/03/2021

181115

09/03/2021

181158

10/03/2021

181050

10/03/2021

181001

BENDEAC MIHAIVALENTIN
RALUCALEX SRL

Denumire marcă
Prein

cola plus +
BeWell Your natural
way
JURNALUL UNUI
BURLAC
CAMPER4TRAVEL
AVENTURA TA
INCEPE CU NOI
CEREHARD

Clase Nisa pag.
694
27
12, 35, 37, 694
39, 42
695
32
3, 5, 29,
30, 35
33

695

39

696

41

697

GETIKA HOLISTIC
5, 44
LIFE GoGETIKA
La Căsuţă
43
RESTAURANT &
PIZZERIE Good food,
well served, well priced
HALATE BIANCA
10

REGAL FRM ANDREI PERITA
SRL
EMILIAN VASI
IARMAROC.com

43

696

697
697

698
698

11, 35, 37 699
4, 11, 21, 699
35
29, 30, 31 700
35

701

MACONDO INVEST
S.R.L.
SC FITNOTFAT SRL

CASA MIȚA
BICICLISTA
FITNOTFAT

36, 43

702

41

702

CITY GARDEN
RESIDENCE SRL
SC STEEL VISION
SRL
VIPERX
DISTRIBUTION
ROXANA TEICA

BONTON LUXURY
VILLAS
CĂSUŢELE
CĂLĂTOARE
VIPERX

36, 37

703

39

703

35, 37

703

ROXENN DESIGN

25

704

S&M DUAL INVEST
SRL
YOOKONEK SRL

SETHEI

25

705

Gallus

3

705

1282
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 11/03/2021
161
01928
M 2021 12/03/2021
162
01992
M 2021 16/03/2021
163
02126

164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178
179

180
181
182

Număr
marcă
180995
181385
180653

Titular
Denumire marcă
LUXURA ELITE CLUB Luxura UniQ'e
SRL
Concierge
SABINA IONESCU
HIRUDINARIA

Clase Nisa pag.
705
35, 41
5

706

IHB LANGUAGE
TRAINING CENTER
SRL

41

706

35, 38, 42 713

M 2021
02170
M 2021
02484
M 2021
02488
M 2021
02553
M 2021
02581
M 2021
02595
M 2021
02660
M 2021
02799
M 2021
02808

17/03/2021

181386

25/03/2021

181259

02/04/2021

181052

Die Deutsche
Akademie Bukarest
Germană pentru copii
și adolescenți
JUSTIȚIE XXI SRL
TaxaTimbru.ro by
MyJustice
SC ARAMIS FEELING aramis Feeling
SRL
ALESI NB SRL
Atelier de Margelit

29/03/2021

181046

RECLANATION SRL

30/03/2021

180751

35, 36, 37 714

30/03/2021

180991

G.M.CONSTRUZIONI GM Construzioni
S.R.L.
IQUALITY SRL
iQuality

9

715

01/04/2021

180790

LUX MUNDI

41

716

06/04/2021

180992

Homemade Spa

3

716

06/04/2021

180948

ASOCIAȚIA LUMINA
LEX
INSPIRE CONCEPT
SRL
MARIUS-CĂLIN
MARINOFF

716
5, 9, 10,
11, 12, 25

M 2021
02824
M 2021
02843
M 2021
02886
M 2021
02891
M 2021
02923
M 2021
02924
M 2021
02931

06/04/2021

180657

07/04/2021

180993

Oh Kimono

08/04/2021

181387

16, 24, 25, 717
35
35, 41, 43 725

08/04/2021

181011

CRISTIM 2
PRODCOM SRL
OH KIMONO SHOP
SRL
MASTERANGE
ROMANIA SRL
RANKINE SRL

medhoff
PROTECTION AND
RESPONSABILITY
Cârnați de la Conac

09/04/2021

181388

09/04/2021

M 2021
02942
M 2021
02990
M 2021
03017

Rec!a Nation

BEST PRESCHOOL

9, 35, 36, 706
38, 42, 45
16, 20, 35 707
14

29

713

717

TJ THIA JEWELLERY 14

725

S.C MOVE ECO SRL

Move Eco CARGO 500 12, 35

726

181389

S.C MOVE ECO SRL

Move Eco CARGO 250 12, 35

727

09/04/2021

181051

MIHAI PANFIL

PANFIL

07/05/2021

181009

Foc și Pară

12/04/2021

180921

13/04/2021

181085

LUCIAN-VALENTIN
FĂRCAȘ
A&A DISTRIBRANDS
PARTNER SRL
REMBKA SRL

1283

7, 11, 21, 727
30, 32, 33,
35, 36, 41,
43
729
43

PROMESSE FREE
35
SHOP Clearly different.
REMBKA
35, 40

729
735
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 13/04/2021
183
03023

Număr
marcă
181147

13/04/2021

181270

13/04/2021

181012

15/04/2021

181053

15/04/2021

180965

188

M 2021
03029
M 2021
03042
M 2021
03078
M 2021
03112
M 2021
03113

14/05/2021

181110

189

M 2021
03173

18/04/2021

180950

M 2021
03176
M 2021
03229
M 2021
03238
M 2021
03244
M 2021
03245
M 2021
03256
M 2021
03258
M 2021
03287
M 2021
03292
M 2021
03322
M 2021
03327
M 2021
03331
M 2021
03332
M 2021
03377
M 2021
03378

19/04/2021

181116

20/04/2021

181251

20/04/2021

181287

20/04/2021

181010

23/04/2021

180764

21/04/2021

180962

22/04/2021

181159

22/04/2021

181243

22/04/2021

181084

22/04/2021

180691

23/04/2021

184
185
186
187

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Titular
CRISTIAN COCIS

FIELD DATA ZOOM
S.R.L
GHILFISH MEDIA
S.R.L.
SEE YOU SRL
ZHEJIANG DADA
ELECTRICAL CO. LTD
TURKISH
MULTICULTURAL
BUSINESS
CONSORTIUM
JRV EXCLUSIVE SRL

Denumire marcă
AST ASOCIATIA
STATIUNILOR
TURISTICE
OGOR

Clase Nisa pag.
735
39, 43

9, 42, 44

736

superi CAFEAUA

30

736

SEE YOU

9, 38, 42

737

C-DADA

9

737

TRANSYLVANIAN
TULIPS FEST

41

738

BestLabels
COMPLETE
SOLUTIONS FOR
CLOTHING LABELING
BL
SC CEMIX ROMANIA academia de mortare
SRL
CEMIX ROMANIA
RADU-LUCIAN
Bijuteria Keops &
IOVĂNESCU
Cleopatra
CORNER SOLUTIONS PRINTING SERVICES
SRL
CĂTĂLIN BONDOC
ARBORA CRAFT

16, 18, 24 738

35

746

180763

SELVA DECKING
SYSTEMS SRL
QUICKSMART SRL

9, 35, 42

748

23/04/2021

180844

MACROMEX SRL

29, 35

752

28/04/2021

181184

PERFECT SHIRT SRL PERFECT SHIRT

25

753

23/04/2021

181202

23/04/2021

181204

CLEVER BUSINESS Cântarea României
TRANSILVANIA SRL
CLEVER BUSINESS Cântarea României,
TRANSILVANIA S.R.L. festival naţional

16, 35, 38, 753
41, 42
16, 35, 38, 758
41, 42

35

739

14, 35

739

35, 37

740

20, 35, 39, 740
40
EDUCATIVA SRL
OPTIUNI de CARIERĂ 9, 16, 35, 741
41
744
COMBIVRA FOCSANI JARIŞTEA
33
SA
744
IONUT DANIEL
TELEORMĂNEL
29, 35
URDAREA
745
JAM SESSION
JAM SESSION
35
AGENCY S.R.L.
745
CREADENT SRL
CREADENT
40

1284

DECKING.RO BY
SELVA FLOORS
Quicksmart get smart
instantly
FOOD CONCIERGE
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 26/04/2021
205
03405

Număr
marcă
181125

Titular
Denumire marcă
CRISTI IACOB CHEFS MAT MASA
S.R.L.
ARTISANAL
TAQUERIA
EVELINA-IONELA
ACADEMIA DE
PETRE
UNGHII Evelina Petre
GENERAL
PRIMAFARM Sanatate
TRANSCOM SRL
din Prima Rețetă
proprie de forte gel
Farmacist Eugen
Marcu
SC RIA DO TRADING RIA DO TRADING
SRL
FARTUD SRL
FARTUD international
transport & logistics
MARILAR DINAMIC
Cosmeticos
CONSULTING SRL

206

M 2021
03467

28/04/2021

180920

207

M 2021
03478

28/04/2021

181217

28/04/2021

181278

209

M 2021
03481
M 2021
03484

28/04/2021

181142

210

M 2021
03485

29/04/2021

181083

211

M 2021
03510

29/04/2021

181292

212

M 2021
03512

29/04/2021

181291

213

M 2021
03513

29/04/2021

181290

DONA. LOGISTICA
S.A.

214

M 2021
03567

05/05/2021

181027

06/05/2021

181174

06/05/2021

181173

06/05/2021

181175

06/05/2021

181105

07/05/2021

221

M 2021
03584
M 2021
03585
M 2021
03594
M 2021
03606
M 2021
03620
M 2021
03627
M 2021
03658

S.C. FOCUS
TRAINING &
COACHING S.R.L.
SC MAXCELL COM
SRL
SC MAXCELL COM
SRL
S.C. EVOWEB S.R.L.

222

M 2021
03682

208

215
216
217
218
219
220

DONA. LOGISTICA
S.A.
DONA. LOGISTICA
S.A.

Clase Nisa pag.
763
43

41

763

5

764

8, 11, 29

764

39

765

3, 8, 9, 10, 765
11, 18, 20,
21, 35
766
VITAMINA C 1000 mg 5, 35
Sanvero
767
SANVERO COMPLEX 5, 35
de VITAMINE
și MINERALE
PLUS Susține
buna funcționare a
sistemului imunitar și
nervos
768
Farmacia DONA
5, 35
UNGUENT CU
EXTRACT DE
GĂLBENELE
768
HR DESIGN
35, 41

maxcell

9

769

HN

9

769

Fluxy

9, 41, 42

769

3, 35

770

181261

REAL PREMIUM
SMART CLINOR
TECHNOLOGY S.R.L.
MIRELA CODREANU COFFERINO HUB

41, 43

771

07/05/2021

181160

DUMITRU OPREA

ALB ȘI ROȘU

33, 35

771

08/05/2021

181390

AVICARVIL SRL

29

772

10/05/2021

181223

PROFLUO SRL

La Provincia PUIUL
MARINAT Hrănit
Sănătos
Profluo

9

772

1285
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
223
03719
M 2021
224
03797
M 2021
225
03805
M 2021
226
03812
M 2021
227
03814
M 2021
228
03821
M 2021
229
03828
M 2021
230
03829
M 2021
231
03833
M 2021
232
03846
M 2021
233
03853
234
235
236
237
238
239
240

241
242

243
244

Dată
depozit
11/05/2021

Număr
marcă
181178

13/05/2021

181239

13/05/2021

181091

13/05/2021

181092

13/05/2021

180951

13/05/2021

180743

14/05/2021

180744

14/05/2021

181211

14/05/2021

180745

17/05/2021

180688

15/05/2021

181022

M 2021
03864

17/05/2021

181093

M 2021
03868
M 2021
03873
M 2021
03874
M 2021
03882
M 2021
03883
M 2021
03892

17/05/2021

181216

17/05/2021

180712

17/05/2021

180713

17/05/2021

180839

17/05/2021

180838

17/05/2021

181215

M 2021
03893
M 2021
03915

17/05/2021

180658

18/05/2021

181186

M 2021
03919
M 2021
03942

18/05/2021

180999

19/05/2021

181094

Titular
BADEA-MITITELU
LIANA GABRIELA
CONSTANTIN
TUDOREI
ALECU IULIAN

Denumire marcă
CETATEA BANILOR

Clase Nisa pag.
35, 36, 37, 773
41
773
LEMNART MOBILIER 20
BISERICESC
Gândeşte! Viaţa ta
35, 36, 41 774
depinde de asta!
DAVERAS STYLE SRL DAVERAS
18, 24, 25, 780
35
787
RADU SALADE
RANOTY
7, 9, 35,
37, 38, 42
COSTE PUSCAS
ZHERO RESIDENCE 35, 36, 37, 794
LUCIAN
42, 43
797
ATELIER WOOD
ATELIER
20, 35
FURNITURE SRL
SEPTEMBER
800
MIKONIST CONCEPT ODORIZANTE
3, 35
SRL
DECAMERA.RO
ALTECOVENT SRL
ALTECONVENT
6, 11, 19, 801
Ventilatie
35, 37
802
HOLLAND FARMING CROPMAX
1, 35
AGRO SRL
SC BRIXLINE SRL
E-REVOLUTION
12, 35, 37, 803
drumul e destinatia
39
805
KASCHOVITS
LUTHELO
3, 5, 35,
LOREDANA
36, 41, 43,
45
812
COLIBRI IMPORT KUKY CLUB
30, 43
EXPORT SRL
813
ALEXANDRU IONUT Acomb
35
STATIVA
813
ALEXANDRU IONUT A
35, 41
STATIVA
813
AEOLUS TYRE CO., WIND POWER
12
LTD
814
AEOLUS TYRE CO., WINDOO
12
LTD
COLIBRI IMPORT KYKY
5, 21, 27, 814
EXPORT SRL
29, 30, 32,
33, 35, 36,
39, 41, 43,
44
CRISTIM 2
NatureXperience
3, 39, 41, 815
PRODCOM SRL
43, 44
817
SC DREAM
AMPM
43
TRADEMARK STUDIO
SRL
817
DAN ANDREI RAUTI ALPHA GSM
9
KOV SCHUTZ 2008
SRL

KOV

1286

35, 37, 42, 818
45
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 19/05/2021
245
03944

246
247
248
249
250
251
252

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

263
264
265
266

Număr
marcă
180986

M 2021
03960
M 2021
03992
M 2021
04014
M 2021
04029
M 2021
04091
M 2021
04098
M 2021
04109

19/05/2021

180759

20/05/2021

181034

20/05/2021

181281

20/05/2021

181020

24/05/2021

181265

17/06/2016

180936

24/05/2021

180766

M 2021
04112
M 2021
04130
M 2021
04157
M 2021
04163
M 2021
04188
M 2021
04189
M 2021
04249
M 2021
04264
M 2021
04269
M 2021
04273

24/05/2021

180654

24/05/2021

180785

25/05/2021

M 2021
04284
M 2021
04288
M 2021
04303
M 2021
04304

Titular
IRINA ANDREI
MIHNEA-IONUȚ
BOGDAN
LIVRAM ORICE S.R.L.

Denumire marcă
ROMANIA
FACUTENSUD 2020
HANDCRAFTED
Livrăm Orice

Clase Nisa pag.
821
18

39, 43

822

SMILE HOLIDAYS
SRL
IKON TRADING SRL

PASINDORA BY
DANA DEACONU
DALBA

44

823

44

823

SB ADVANCED
SYSTEMS LTD
INFOREG

SUPERBET
SuperExtra
TERRASOV TRADE

41

823

35, 39

824

KERANGUS
HOLDINGS LTD
BERZESCU
CADOULCHIC
MARTA-VICTORIA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
WEALTH HOUSE SRL GO:OD AM

29, 30, 32 825

181248

ANTENA TV GROUP BF BEAUTIFOOD
SA
ALGABETH COM SRL FUNERALIA

9, 16, 35, 830
38, 41, 42
19, 35, 40 831

25/05/2021

180820

LIBRARIE.NET SRL

Librarie.net

16, 35, 41 831

26/05/2021

181062

GDS SOFTGUARD

45

831

26/05/2021

181060

GDS SOFTGUARD
SRL
WKT GUARD SRL

WKT GUARD

45

832

28/05/2021

181006

832

180945

CARDIO ENERGY
DRINK
CIOCO

32, 35

31/05/2021

35

833

02/06/2021

181150

PARAISIO

18, 25, 35 833

31/05/2021

181391

Fares 1929 BIO

3, 5, 30,
32, 35

838

31/05/2021

181126

yepp

36, 41

839

31/05/2021

181232

SURFACADEMY

01/06/2021

181227

35, 39, 41, 839
43
840
43

01/06/2021

181180

AZRA FRESH FRUCT
SRL
CHOCOLATE
FOUNTAINS SRL
ANDREEA-ELENA
RUS
S.C.
LABORATOARELE
FARES BIO VITAL
S.R.L.
YEPP INTERACTIVE
S.A.
SURF TRIP
INTERNATIONAL SRL
PAUL - ANDREI
HOBAN
COVORESCU S.R.L.

1287

OAZA ITALIANĂ
Covorescu
SPĂLĂTORIE
COVOARE

35

825

43

829

37

840
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 01/06/2021
267
04310
M 2021 02/06/2021
268
04312
269
270
271

272
273
274
275
276
277
278

279
280
281
282
283
284
285

286
287

Număr
marcă
180902
180746

Titular
ANDRASMILE ALX
SRL
DANULETIU
GHEORGHE

Denumire marcă
COLȚ ALB

ANDREI-ȘTEFAN
NISTOR
ANDREI-ŞTEFAN
NISTOR
SC ALEXDI IMPEX
SRL

Nuit Sociale

Clase Nisa pag.
10, 35, 41, 841
44
29, 30, 31, 843
32, 33, 41,
43
844
41, 43

Appètit Social

41, 43

844

CristoLact Brașov
Lapte din ferma
proprie Autentic din
Transilvania
WINONE

29, 35

845

8

845

41

845

8, 35

846

M 2021
04318
M 2021
04319
M 2021
04370

02/06/2021

180769

02/06/2021

180768

03/06/2021

180792

M 2021
04405
M 2021
04407
M 2021
04411
M 2021
04414
M 2021
04430
M 2021
04438
M 2021
04466

06/06/2021

180690

06/06/2021

180932

07/06/2021

180739

07/06/2021

181167

07/06/2021

181121

09/06/2021

180747

08/06/2021

180980

M 2021
04505
M 2021
04506
M 2021
04523
M 2021
04527
M 2021
04535
M 2021
04544
M 2021
04549

09/06/2021

180748

10/06/2021

180849

10/06/2021

181214

10/06/2021

181262

15/06/2021

181095

WORLD CLASS
DISTRIBUTION SRL
NICOLAE-MIHAI
CĂPEȚ
SC LEGACY MED
SRL
SORIN-MARIUS
LĂCĂTUȘ
GALESCU LUMINITA

10/06/2021

180963

MATER ANIMA SRL

11/06/2021

180780

M 2021
04554
M 2021
04564

11/06/2021

181096

11/06/2021

181392

CIPRIAN-CATALIN
ENE
ANDREI POPESCU
SOFTBINATOR
TECHNOLOGIES SA
S.C. HERBAGETICA
S.R.L.

Ghiță Ciobanul

UTILDISTRIBUTIE
SRL
ADRIAN GABRIEL
ADNANA
MIHAILA
IRISH BARBER S.R.L. PLARTHS
RAVENCLAW
CONSULT SRL
GABRIEL MIRON
MUSET
WORLD CLASS
DISTRIBUTION SRL
TRANSFER RAPID
ELECTRONIC SRL

1288

847
BYZANTINUM
29
STURGEON DELICES
inRovate
35, 36, 41, 847
42
DAQORA
35, 37, 42 848
TRANSFER RAPID
ORICINE, ORIUNDE,
ORICAND
h hendify
STONEBIRD
FESTIVAL
LEGACY MED
DADIX

36

852

11, 17, 19, 852
35, 37, 42
857
41
44

858

11, 35

858

NASARAR Your way is 35, 36, 37, 858
our destination ...
42
864
Clinica HEREDITAS
35, 44
BAGMAN

Softbinator

28

9, 35, 36,
41, 42
Extracte Standardizate 5, 35
HERBAGETICA
DiabetPrim Formulă
concentrată cu 14
extracte premium

865

865
879
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 11/06/2021
288
04577
M 2021 12/06/2021
289
04592

Număr
marcă
180894

Titular
Denumire marcă
FLORINA CÂINEANU LAVANDA fest

181038

SC COMITAS SRL

M 2021
04593

12/06/2021

181039

SC COMITAS SRL

14/06/2021

180855

292

M 2021
04603
M 2021
04609

14/06/2021

180767

293

M 2021
04622

15/06/2021

180661

AUREL DIONISIE
AGACHE
SICHUAN
MACHINERY IMP. &
EXP. CORP. LTD.
NEI VIEW S.R.L.

294

M 2021
04638

15/06/2021

181097

EVENTYA CO SRL

295

M 2021
04642

15/06/2021

180863

15/06/2021

181098

297

M 2021
04653
M 2021
04676

CONSILIUL
Teatrul FANTASIO
JUDETEAN
CONSTANTA
BURLEA GEORGETA LUDOLEXOGRAF

16/06/2021

180830

PRIME BURGER SRL PRIME BURGER

298

M 2021
04678

16/06/2021

181042

COMUNA
POLOVRAGI

M 2021
04687
M 2021
04688
M 2021
04703

16/06/2021

180815

16/06/2021

180816

16/06/2021

180689

16/06/2021

180903

303

M 2021
04710
M 2021
04711

S.C LUCKY
INGREDIENTS S.R.L
S.C LUCKY
INGREDIENTS S.R.L
ANCHOR
REAL ESTATE
DEVELOPMENT
S.R.L.
SC KLINTENSIV SRL

16/06/2021

180771

304

M 2021
04757

18/06/2021

180617

305

M 2021
04760

18/06/2021

180655

290
291

296

299
300
301

302

FILIPA SIMOES
DOBOS
PRIMĂRIA BORȘA

Clase Nisa pag.
879
41

LA CANAPELE FOOD 29
FACTORY SHAORMA
BURGER DONER
LA CANAPELE TASTY 29
FOOD SHAORMA
BURGER DONER
CODLEANUL
41

880

Dasqua

9

881

NEI FACILITY
MANAGEMENT
membră a NEI
HOLDING
eventya

35, 37

881

9, 35, 41,
42
41

883

880

880

897

10, 16, 41, 897
44
898
43

14, 16, 18, 899
20, 24, 25,
26, 27, 35,
39, 41, 42,
43, 44, 45
899
DOMENIUL SERENIA 33, 35
POLOVRAGI
TĂRÂMUL LUI
ZAMOLXIS

900

VICII DOMENIUL
SERENIA
SELECT
RESIDENCES by
Anchor Grup

33, 35

NOZOKLIN

3, 5

904

MADE WITH ETHICS

35

905

35, 36, 37 900

905
Borşa STAȚIUNE
35, 41
TURISTICĂ
NAȚIONALĂ
NATIONAL
TOURISTIC RESORT
OANA PODUȚ-PĂUN THERME RESIDENCE 35, 36, 37 906

1289
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 18/06/2021
306
04772

Număr
marcă
180753

307

M 2021
04776

18/06/2021

181207

308

M 2021
04781

18/06/2021

180618

309

M 2021
04783

18/06/2021

180935

310

M 2021
04791

21/06/2021

180793

M 2021
04793
M 2021
04794
M 2021
04795
M 2021
04819

22/06/2021

Clase Nisa pag.
908
39, 43

180831

Titular
Denumire marcă
CORVINUS
good eats
INTERNATIONAL
S.R.L.
SC FLORIN
ALO FLORIN
CALINESCU MEDIA
COMPANY IMPEX
S.R.L.
BIO BANAT ORG SRL Finețuri Fine din Banat
Bio Banat
THE PROCTER &
0% plastic PAMPERS
GAMBLE COMPANY Harmonie aqua 100%
PLANT Based Fibres
pure 99% Water with
Premium Cotton 0%
Alcohol & Parfume
Dermatologically
Tested
SC ASCO TOOLS SA ASCO TOOLS
PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE
ND PHARMA SRL
SiliFIKAT

22/06/2021

181393

ND PHARMA SRL

22/06/2021

181394

22/06/2021

180734

22/06/2021

180904

316

M 2021
04821
M 2021
04841

23/06/2021

181212

317

M 2021
04848

23/06/2021

180941

318

M 2021
04849

23/06/2021

180940

319

M 2021
04850

23/06/2021

180939

23/06/2021

180938

320

M 2021
04851

311
312
313
314

315

9, 16, 35, 909
41, 42, 43
29, 31, 32 909
3

912

7

912

5

912

BioGastric

5

913

ND PHARMA SRL

BioSOMNIC

5

913

AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
SA
HANDMADE PASTA
S.R.L.
ASOCIATIA CASA
DINTRE TEI
JOINT STOCK
COMPANY FATS AND
OIL INTEGRATED
WORKS
JOINT STOCK
COMPANY FATS AND
OIL INTEGRATED
WORKS
JOINT STOCK
COMPANY FATS AND
OIL INTEGRATED
WORKS
JOINT STOCK
COMPANY FATS AND
OIL INTEGRATED
WORKS

EggLand

29, 31, 35 913

1290

RĂSTĂUȚE
30
Maramureșene
AGENDA JURISTULUI 16

914

Premium QUALITY

30

914

Premium QUALITY

30

915

Premium QUALITY

30

915

Premium QUALITY

30

916

914
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
23/06/2021

Număr
marcă
180937

24/06/2021

180919

24/06/2021

180811

25/06/2021

180961

08/07/2021

180854

25/06/2021

180828

327

M 2021
04877
M 2021
04878
M 2021
04907
M 2021
04909
M 2021
04918
M 2021
04928

25/06/2021

180943

328

M 2021
04929

25/06/2021

180749

329

M 2021
04930

25/06/2021

180750

330

M 2021
04932

26/06/2021

181000

331

M 2021
04956

28/06/2021

180762

332

M 2021
04969

29/06/2021

180680

333

M 2021
04979

29/06/2021

181395

334

M 2021
04982

29/06/2021

180619

335

M 2021
04988

30/06/2021

181205

336

M 2021
04989

30/06/2021

181213

M 2021
04990
M 2021
05006
M 2021
05013
M 2021
05033

30/06/2021

180620

30/06/2021

181065

30/06/2021

180944

01/07/2021

180969

321

322
323
324
325
326

337
338
339
340

M 2021
04852

Titular
JOINT STOCK
COMPANY FATS AND
OIL INTEGRATED
WORKS
STRETTO COFFEE 2
GO S.R.L.
MULTIMAGINATION
S.R.L.
AUTO & AGRO
MAGMANN SRL
CONSTANTIN ION

Denumire marcă
Premium QUALITY

Clase Nisa pag.
916
30

PLUG IN
Multimagination

29, 30, 32, 917
35, 43
917
40, 42

AGRO MAGMANN

35

917

Bellano

18, 25

918

HASSTING CONCEPT Hassting
SRL
TIRIBAM SRL
VOCEA FEMEILOR

8, 28

918

COMPANIA DE
VRAJIMATURICA
EVENIMENTE ZURLI
SRL
COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL
DAYSPORTCOM SRL SPORTDAY.RO

28, 35, 41 924

16, 35, 41 919

28, 35, 41 927

12, 14, 25,
28, 35
CONSTANTIN-OVIDIU LIVADA CU LAVANDĂ 3, 4, 29,
NĂDEJDE
32, 33, 35,
41, 43
DANIEL POPA
bili
35, 36, 42,
43
NATURALIS SRL
naturalis inteligenţa
5, 16, 35,
naturii Septocalmin
41, 42, 44
Islandica
GHEORGHE BALIKA THE MOOD
30, 43
SPECIALITY COFFEE
& DRINKS
SC WEST CO IMPEX west pools
19
SRL
SC DENTALMED
One day dental
44
- CLINICA
checkup by Luxury
STOMATOLOGICA
Dental Clinic
SRL
CONSTANTIN
ZAZEN
41, 43
COVALIU
BANAT
Banat Electronics
7, 11, 35
ELECTRONICS S.R.L
VEL PITAR SA
Granatur Două Maiele 30
RAA
ENTERTAINMENT &
EVENTS S.R.L.
1291

Copiii spun cu Virgil
Ianțu

931
933

936
937

942

944
944

945
945
946

9, 14, 16, 947
25, 26, 38,
41, 42
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 01/07/2021
341
05038
M 2021 01/07/2021
342
05041

Număr
marcă
181107

Titular
SILVIU BALAN

Denumire marcă
NIMBIO

Clase Nisa pag.
948
3

180621

DEALUL CU AFINE
SRL

DEALUL CU
AFINE ROMANIA/
TRANSYLVANIA WE
ARE NATURE
KIDOOS

29, 31, 32 948

949

02/07/2021

180812

WEB COFFEE SRL

02/07/2021

181030

UAT PODARI SRL

02/07/2021

180835

02/07/2021

181036

C&A FRESH FOOD
DELIVERY S.R.L.
X - PAND SRL

347

M 2021
05053
M 2021
05059
M 2021
05060
M 2021
05062
M 2021
05071

04/07/2021

181099

LUPU SEBASTIAN

348

M 2021
05096

05/07/2021

180865

RIVIAN IP HOLDINGS,
LLC

05/07/2021

180952

AGROSELLING SRL

XeLON

05/07/2021

180622

MIHAI JUNCAR

maxiloMED Academy

41, 44

958

351

M 2021
05103
M 2021
05104
M 2021
05105

10, 35, 40, 951
44
952
7, 9, 11,
12, 35, 36,
37, 39, 40,
41, 42, 45
957
5, 7, 8

05/07/2021

181100

KEMO VENTURE SRL KEMO

958

352

M 2021
05107

06/07/2021

180740

EITREI

M 2021
05112
M 2021
05113
M 2021
05114
M 2021
05115
M 2021
05116
M 2021
05117
M 2021
05118
M 2021
05129
M 2021
05130

06/07/2021

180801

RESPO DEEE

35, 40

974

06/07/2021

180802

975

180803

Fii RESPOnsabil,
Reciclează !
Spune NU risipei !

35, 40

06/07/2021

35, 40

975

06/07/2021

180804

RESPO

35, 40

975

06/07/2021

180686

Eroii RESPO

35, 40

975

06/07/2021

180685

respo

35, 40

976

06/07/2021

180687

respo

35, 40

976

06/07/2021

180623

ANDREI ARDELEAN
NICOLAE-DANIEL
CHIRTEȘ
BOGDAN-SEBASTIAN
BUZATU
ASOCIAŢIA RESPO
DEEE
ASOCIAŢIA RESPO
DEEE
ASOCIAŢIA RESPO
DEEE
ASOCIAŢIA RESPO
DEEE
ASOCIATIA RESPO
DEEE
ASOCIATIA RESPO
DEEE
ASOCIATIA RESPO
DEEE
S.C. RANCASKI S.R.L.

9, 35, 41,
42
41

Râncaski Park

41

977

06/07/2021

180624

S.C. RANCASKI S.R.L. RÂNCASKI

343
344
345
346

349
350

353
354
355
356
357
358
359
360
361

1292

28, 35

SERVICIUL DE PAZĂ 45
PODARI
SHAORMERIA C&A
43

950

XPAND SERVICII
CURĂŢENIE
ENDOFIT

951

37

950

974

39, 41, 43 977
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 06/07/2021
362
05136
M 2021 06/07/2021
363
05137
M 2021 06/07/2021
364
05154

Număr
marcă
180810

Denumire marcă
Piteşti, oraşul meu!

06/07/2021

181172

07/07/2021

180875

367

M 2021
05157
M 2021
05166
M 2021
05167

07/07/2021

180988

368

M 2021
05168

07/07/2021

180817

M 2021
05177
M 2021
05178
M 2021
05179
M 2021
05180
M 2021
05184
M 2021
05186

28/07/2021

181074

Yummy HANDMADE
COSMETICS
TEMPINI SOLUTIONS RHINO GRES
RO S.R.L.
CERAMICA SI
PARCHET ITALIA
TRACIA TRACTOR
TRACIA TRACTOR
COMPANY S.R.L.
QUANTUM NORD
LAIAS
SRL
CREATIVE MEDIA
creative media
SRL
producţie publicitară
TEATRUL DE
PROIECTUL SALT
ANIMAŢIE
ŢĂNDĂRICĂ
ELEFANT ONLINE SA ELEFANT.RO

28/07/2021

181072

28/07/2021

365
366

369
370
371
372
373
374

375
376
377

378
379
380
381
382
383

181250

Titular
RĂZVAN-IONUŢ
ŞERBĂNOIU
ATTILA OLÁH

180908

Clase Nisa pag.
16, 35, 36, 977
41
979
3
35, 36, 37, 980
42
7, 12

982

2

983

35

983

35, 41

983

35

984

ELEFANT ONLINE SA GIGASALE

35

984

181079

ELEFANT ONLINE SA ELEFANTFEST

35

984

28/07/2021

181082

ELEFANT ONLINE SA BLACK DAYS

35

984

08/07/2021

180625

984

08/07/2021

180779

M 2021
05187
M 2021
05203
M 2021
05205

08/07/2021

181130

WARP CONNECTION myintranet
9, 35, 42
SRL
EUROPEAN FAIR
INIMA APEI CU
32
TRADE SRL
DRAGOSTE PENTRU
APĂ APĂ MINERALĂ
PLATĂ
GEORGE HODOR
CAFENEAUA{DE}MENTA
41

08/07/2021

181102
180626

M 2021
05210
M 2021
05213
M 2021
05214
M 2021
05239
M 2021
05249
M 2021
05251

08/07/2021

180853

08/07/2021

180923

VULCANIZARE ALEX 7, 37

989

08/07/2021

180742

DIGITAL IQ AGENCY
SRL
SC ALEX
AUTOFINEAS SRL
SC OXELO-IS SRL

REAL FOODS
43
Mâncare cu suflet!
Centru Nautic
39, 43
COLIBITA Powered by
Comura
ZENUK
28

987

12/07/2021

MIRCEA OCTAVIAN
DRAJA
MIHAITA-SORIN
NOGHI

32, 35

989

09/07/2021

181044

WEBSEED SRL

AuGustA BERE, NU
POVESTE
BLENDMIX

7, 35

990

11/07/2021

180819

TOPCOAT

35

990

11/07/2021

180841

CREATIVE MEDIA
AGENCY SRL
PROFI ROM FOOD
S.R.L.
1293

986

986

987

988

PROASPETE de la noi 16, 29, 31, 991
32, 35
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 12/07/2021
384
05264
M 2021 12/07/2021
385
05270

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

400
401
402
403
404

405
406

Număr
marcă
180752
180627

Titular
SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL
VICTOR BEBIEN
IMPEX SRL

Denumire marcă
ORIGINALLY
FRUTTIA
VBI BUNATATI DIN
ROMANIA CAMARA
BOIERULUI
telasys GRIJĂ DE
TINE, ORIUNDE
MA AMIKA'S boutique

Clase Nisa pag.
32, 33, 35 991

35

993
993

35, 39

992

35, 36, 44 993

M 2021
05284
M 2021
05289
M 2021
05307
M 2021
05325
M 2021
05326
M 2021
05327
M 2021
05328
M 2021
05329
M 2021
05330
M 2021
05331
M 2021
05332
M 2021
05333
M 2021
05339
M 2021
05360

13/07/2021

181124

13/07/2021

180974

MACKENZIE
PROIECTE SRL
ALUFIL SRL

14/07/2021

180956

BOGDAN TOMA

WILD & FREE

39, 43

14/07/2021

180924
180918

14/07/2021

180916

CĂLĂTOREȘTE
TRĂIEȘTE IUBEȘTE
DETECTORUL de
MINCIUNI
DUET

35, 38, 41 994

14/07/2021

14/07/2021

180917

follow US

35, 38, 41 997

14/07/2021

180915

ÎN OGLINDĂ

35, 38, 41 998

14/07/2021

180912

theXclusive

35, 38, 41 999

14/07/2021

180914

WELL DONE

35, 38, 41 1000

14/07/2021

180913

40 ?

35, 38, 41 1001

14/07/2021

180925

40 DE INTREBARI

35, 38, 41 1002

15/07/2021

180933

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
TGA ENCON SRL

TGA encon

42

15/07/2021

181240

STRAUSS ROMANIA
SRL

1004
7, 9, 11,
29, 30, 32,
35, 43

M 2021
05393
M 2021
05418
M 2021
05419
M 2021
05420
M 2021
05421

16/07/2021

180628

19/07/2021

180876

19/07/2021

180877

19/07/2021

180878

19/07/2021

180629

M 2021
05424
M 2021
05437

19/07/2021

181066

20/07/2021

180942

SANVERO
HEALTHCARE SRL
DOVAN
INTERNATIONAL SRL
DOVAN
INTERNATIONAL
DOVAN
INTERNATIONAL SRL
MANAGEMENT
CERTIFICATION
S.R.L.
DAVISIMI TRADING
S.R.L.
LOREDANA GAITAN

MOMENTUL
TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai
nevoie de un espresso!
Sanvero Healthcare

1294

35, 38, 41 995
35, 38, 41 996

1003

1006

Dovan

3, 5, 10,
30, 35
8

DOVAN

8

1007

8

1007

38

1008

Zaliano POTTERY
21
SHOP
Lunna coffee & brunch 43

1008

MC Management
Certification

1007

1009
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
407
05438
M 2021
408
05440
M 2021
409
05444
M 2021
410
05452
M 2021
411
05455
M 2021
412
05457

Dată
depozit
20/07/2021

Număr
marcă
180994

20/07/2021

180957

20/07/2021

181263

20/07/2021

180967

20/07/2021

181087

20/07/2021

180630

M 2021
05459

21/07/2021

181059

21/07/2021

180869

415

M 2021
05461
M 2021
05465

21/07/2021

181080

416

M 2021
05476

21/07/2021

180860

417

M 2021
05477

21/07/2021

180862

418

M 2021
05490

21/07/2021

181015

419

M 2021
05495

22/07/2021

180773

420

M 2021
05502

22/07/2021

181032

M 2021
05503
M 2021
05507
M 2021
05511
M 2021
05520

22/07/2021

181017

22/07/2021

180927

DANIELA-BIANCA
MATESAN
WHITE DEALS SRL

22/07/2021

181245

WEBEFEKTIV SRL

23/07/2021

180887

M 2021
05544
M 2021
05560

23/07/2021

180949

26/07/2021

180631

HANKOOK TIRE &
12
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
DANIEL-ALEXANDRU solas apartments
43
ION
TURISM COVASNA
C COVASNA
43, 44
SA
COMPLEX BALNEAR

413
414

421
422
423
424

425
426

Titular
OANA STRUNILA

Denumire marcă
Versatil Distribution

Clase Nisa pag.
1009
35, 41

RADU-CRISTIAN
Teatrul de Artă Socială 41
MUSETESCU
MINA
LAURENTIU ILIESCU DOZACAN
7, 21
PAUNYX INVEST
COMPANY S.R.L.
OCTIMA VINIS SRL

PAUNYX
SONORUM

1009
1009

35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
1012
33

SC BEGA TURISM SA TIMISOARA
41, 43
CONVENTION
CENTER
SOCIÉTÉ DES
MAGGI SUPER SOUP 29
PRODUITS NESTLÉ
S.A.
MONA PETRE
Ierburi Uitate
41

1012

FEDERATIA ROMANA
DE TRIATLON
ASOCIAȚIA
RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI
SFÂNT
ASOCIAȚIA
RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI
SFÂNT
ZAMO SHOP SRL

TRIATLON ROMANIA 41

1013

radio POZITIV MEREU 38
ÎNSUFLEȚEȘTE

1014

UNISOCIAL Locaşul
Duhului Sfânt ajutând
persoanele

36

1014

zamo

3, 10, 21

1014

IRINA-MIHAELA
VASILESCU
ANDY-AUGUSTIN
SZEKELY
CERTION S.R.L.

GHINDI-THOR

16, 25, 35, 1015
41

JAKOB SONNE
POIANA BRAȘOV
RESORT
UNIVERSUL
COVOARELOR
DANUBEWD TOOLS

35, 36, 37, 1017
43

webefektiv creative
agency
WINTER I PIKE ION

1295

1013

1013

35

1018

9

1018

35

1019
1019

1020
1020
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 26/07/2021
427
05561
M 2021 26/07/2021
428
05563

Număr
marcă
180637

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
C TURISM COVASNA 41, 43, 44 1021
1021

26/07/2021

180639

430

M 2021
05564
M 2021
05571

26/07/2021

180857

431

M 2021
05572

26/07/2021

180640

432

M 2021
05574

26/07/2021

180692

26/07/2021

180641

19/08/2021

181003

26/07/2021

180807

MIHAELA GRELUŞ

PRO TRIBAL OUTLET 35

1024

27/07/2021

180866

PEPSICO, INC.

1026

27/07/2021

180864

3, 35

1026

M 2021
05592

27/07/2021

180642

VARIOUS VP
COSMETICS

3, 21, 35,
41, 44

1027

438

M 2021
05595
M 2021
05597
M 2021
05598
M 2021
05599
M 2021
05611

27/07/2021

180964

ROMTOX SALES
GROUP SRL
S.C. VP AUTHENTIC
PRODUCTS
DEVELOPMENT
S.R.L.
SUICO EOOD

CHEETOS
CRUNCHOS
NEW KING

30

437

M 2021
05576
M 2021
05577
M 2021
05578
M 2021
05587
M 2021
05591

C CENTRUL
44
BALNEAR COVASNA
PREVENŢIE TRATAMENT RECUPERARE
TURISM COVASNA
C CERBUL COMPLEX 43, 44
SA
BALNEAR
SC RECUPERARE
cardio center excelenta 44
CARDIOVASCULARA in cardiologie
SRL
DON RADOS WORLD MB by Motobiker
9, 18, 25
SRL
PROBIO ECO
REŢEAUA MEDICALĂ 44
EXPERT SRL
PRO BIO DEVOTATĂ
SĂNĂTĂŢII TALE
AUTO AS
PIESE AUTO AS
35, 39
INTERNATIONAL SRL
SIMPLARIS SRL
simplera
7, 12, 20

BALANCE

30

1028

27/07/2021

181242

ZIRCOMED DENTAL

44

1028

27/07/2021

180953

freeze. grab. lick.

35

1028

27/07/2021

180970

AGORA S

43

1028

28/07/2021

181063

HEAN

3

1029

28/07/2021

180978

1029

23/08/2021

180781

Piazzetta QUEEN
MARY
UNITY GROUP

43

445

M 2021
05618
M 2021
05621

446

M 2021
05628

23/08/2021

180782

BUSINESS AGE
Resource center for
business

16, 35, 41 1032

429

433
434
435
436

439
440
441
442
443

444

180638

Titular
TURISM COVASNA
SA
TURISM COVASNA
SA

TEODORA-CRISTINA
NEAMŢU
EISBERG GELATO
SRL
CLAUDIU-SIMION
MARTA
GEORGIANA
NICOLETA
GINGARAS
SC CERTINVEST SRL
BLOOM
COMMUNICATION
SRL
BLOOM
COMMUNICATION
SRL
1296

1022
1022

1023
1023

1024
1024

35, 42, 45 1030
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
447
05629
M 2021
448
05632
M 2021
449
05633
M 2021
450
05636
M 2021
451
05644
M 2021
452
05646
M 2021
453
05647
M 2021
454
05651
M 2021
455
05652
M 2021
456
05655
M 2021
457
05656
M 2021
458
05659
M 2021
459
05674
460

461
462
463
464
465
466
467
468
469

Dată
depozit
28/07/2021

Număr
marcă
181396

28/07/2021

180776

28/07/2021

180731

28/07/2021

180934

29/07/2021

180868

29/07/2021

181208

03/08/2021

180834

29/07/2021

181073

29/07/2021

181168

29/07/2021

180737

29/07/2021

180847

29/07/2021

181397

30/07/2021

180907

M 2021
05682

30/07/2021

181398

M 2021
05684
M 2021
05690
M 2021
05699
M 2021
05708
M 2021
05713
M 2021
05717
M 2021
05720
M 2021
05722
M 2021
05725

30/07/2021

180890

30/07/2021

181399

30/07/2021

180850

02/08/2021

Titular
ANDREI-SILVIU
LĂLUCIU
LILA ROSSA
ENGROS SRL
SAVENCIA SA

Denumire marcă
FAST CASH

Clase Nisa pag.
1035
36

GREENWON

9, 10

1036

LIBERTY LANE

29

1036

ASOCIATIA CONFEST
EGYESÜLET
PASTERIA
VICENTINA SRL
S.C. WIND SOFT
GRUP S.R.L.
VAG AUTO GROUP
SRL
ELEFANT ONLINE SA

palotakoncert

41

1036

Pasteria dei signori

29, 30, 43 1037

8TEAM ERP

9, 42

S.C. ANTIBIOTICE
S.A.
NICOLAE ZATIC
ACM BRANDS
DISTRIBUTION SRL
MARIAN LUCIAN
CRISTACHE
INFINITY TELECOM
SRL
CLUBUL SPORTIV
DE LA ALPINISM
LA TURISM VICOV
BUKOVINA

1038

Vag Auto Group Shop- 9, 11, 12 1039
Online
elefant marketplace
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
1040
Clafen
5
ALLONX

35, 44

1040

MOLECULE Gin

33

1041

marhaba ARABIC
ESSENCE
INFINITY NETWORK

3

1041

38

1041

BWT BUCOVINA
41, 43
WILD TOUR (GREEN
POINT) A WILD
TREKKING TOUR
IN EUROPE) www.
bucovinawildtour.com

1042

9, 38, 41

1042

34

1043

37

1043

181008

SC GEOPOL
REALITATEA MEDIA
INTERNATIONAL SRL
BRING TRADE SRL
ELTABACCO -in your
styleGARDEN CENTER
QUANTUM Garden
GRUP
DANIEL MATES
White Cab

38, 39

1044

02/08/2021

181081

SC VELROM SRL

Chef Papa

30

1044

03/08/2021

180833

EASYMOM SRL

EASYMOM

02/08/2021

181400

SC BANGSONIC SRL Ionna ORGANIC

10, 21, 24, 1045
25, 35
3, 5, 29, 30 1046

02/08/2021

181023

17/08/2021

181260

FUNDAȚIA HERA
PENTRU FAMILIE
MICHAL FABINGER
1297

AFECT Festival
imperfect
ACALONIA

35, 41, 44 1047
35, 36, 41, 1048
42
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 02/08/2021
470
05728

Număr
marcă
180821

M 2021
05729

02/08/2021

181219

M 2021
05730
M 2021
05734
M 2021
05740
M 2021
05742

02/08/2021

181067

03/08/2021

180822

03/08/2021

180783

03/08/2021

180784

M 2021
05745
M 2021
05751
M 2021
05774
M 2021
05779
M 2021
05783
M 2021
05786
M 2021
05787
M 2021
05788
M 2021
05793
M 2021
05794
M 2021
05797
M 2021
05798

03/08/2021

181246

03/08/2021

181129

04/08/2021

180959

04/08/2021

180778

04/08/2021

180989

04/08/2021

180823

05/08/2021

180845

05/08/2021

180955

05/08/2021

180954

05/08/2021

180985

05/08/2021

180829

06/08/2021

180813

05/08/2021

181258

489

M 2021
05802
M 2021
05803

05/08/2021

180966

490

M 2021
05809

05/08/2021

181128

491

M 2021
05810

05/08/2021

181146

471

472
473
474
475

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

488

Titular
VULCAN
RESIDENTIAL PARK
SRL
KARTALI PROD SRL

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
1048
VULCAN RESIDENCE 36, 37

SC AVENTURA LIFE
TRIP SRL
ENOVO MARKET
ONLINE
GRUPUL MEDIA
CAMINA ((GMC)
GRUPUL MEDIA
CAMINA (GMC) SRL

30, 32, 33 1050

ONEIRO ARC
GARDEN SRL
ADRIAN-CLAUDIU
SÎNA
NUTU - SHOPALL
SRL
LILA ROSSA
ENGROS SRL
ASTRID IMPEX SRL

CHEAPY PUFULEȚI
CU SARE KARTALI
PROD
to go

30

ROBOTHUB

7, 21, 35

1049

1050

RADIOAVENTURA ZU 35, 38, 39, 1051
41
MIŞCAREA ZU
35, 38, 41 1052
MIŞCAREA PENTRU
MIŞCARE
1052
O'gradá
43
FORTÉ

3, 35

1053

NTDALL

8, 9, 11,
12, 28
9, 14, 35

1053

loomax

1055

ASTRID FASHION
14, 18, 25, 1055
STORE
35
1056
POLICLINICA UNION POLICLINICA UNION 44
SRL
1056
SARBEI SPEDITION JOY PIZZA
43
SRL
MIHAELA GAITAN
GEORGE'S
16, 29, 35, 1057
FISHERIES
43
SIMION-CANTEMIR
URBAN MIRROR
35, 41, 42 1057
CRISTINA
1058
GOLDEN AUTO
GA GOLDEN AUTO
12, 35
IMPEX SRL
1058
DECADENCE CAFE ponton GREEK
43
MILANO 1918 S.R.L
COFFEE TO GO
AVI PROD GRUP SRL AVI prod grup
11, 19, 37 1059
Construim parteneriate
durabile
1059
FLORIN SILVIU RADU FABRICA DE
39, 41
AVENTURA
ALEXANDRU ROȘCA aimée
3, 21, 35 1059
ROLAND-ADRIAN
ROȘCA
IONUŢ BALTEŞI
Oralgeek smart oral
3, 5, 21, 35 1060
IONUŢ RĂZVAN
care
PLETEA
1061
ROMULUS SORIN
GO shield invisible
9, 35
NICULESCU
device protection
1298
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 06/08/2021
492
05818
M 2021 06/08/2021
493
05824
M 2021 06/08/2021
494
05828
M 2021 06/08/2021
495
05832

Număr
marcă
180643
180832
180984
181401

Titular
CLAUDIU ADRIAN
BAJENARU
D.A.I.R. COMEXIM
2000 SRL
STOICIU MANUELPAUL
FILIALA REGIUNEA
ILFOV A ASOCIATIEI
INTERNATIONALE
A POLITISTILOR SECTIA ROMANA

06/08/2021

180960

NOVAMBIENT SRL

06/08/2021

181267

498

M 2021
05833
M 2021
05834
M 2021
05835

06/08/2021

180814

499

M 2021
05836

06/08/2021

181041

FORBAKE SYSTEMS
SRL
SC NAGEL TREND
GROUPE SRL
CENTRUL DE
CULTURĂ AL
JUDEȚULUI BIHOR

500

M 2021
05837

06/08/2021

180861

SUICO EOOD

501

M 2021
05843

08/08/2021

180794

M 2021
05844
M 2021
05861

08/08/2021

181055

09/08/2021

181106

M 2021
05862
M 2021
05864
M 2021
05866
M 2021
05868

09/08/2021

181141

09/08/2021

181131

SC BANAT NETWORK
INTEGRATED
COMMUNICATIONS
SRL
PROFARMA
HOLDING SRL
ANDRA ROXANA
ALEXA
RALF MARCUS MIHAI
ASOCIAŢIA EOS
DART
ZAREA SA

09/08/2021

181272

09/08/2021

180843

496
497

502
503

504
505
506
507

PMC GREEN
ENVIRONMENT SRL
SC CAROLIN SRL

1299

Denumire marcă
ARBOSERV

Clase Nisa pag.
1063
44

TOSTERIA ITALIANA
made by italics
M FIT MANU FIT

7, 29, 30, 1063
35, 43
28, 35, 41 1064

INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION
SERVO PER
AMIKECO ILFOV
ROMÂNIA
NOVAMBIENT

35, 41

1064

35

1065

BAKE for you

30, 35

1066

EVERIN

3, 8, 11, 35 1066

ANSAMBLUL
35, 41
ARTISTIC
PROFESIONIST ȚARA
CRIȘURILOR
DECO
29, 31

1069

MARINA MOLDOVA
VECHE

39, 43

1069

Agricultura României

16, 35, 38, 1071
41
1071
41

RAHA PARTY

LEGAL HALF MARATHON
MOTTINI

HOTEL CAROLIN

1069

41

1072

33

1072

39

1073

39, 43, 44 1073
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
09/08/2021

Număr
marcă
180733

09/08/2021

180730

NOVARTIS AG

09/08/2021

180732

NOVARTIS AG

ANEFROL

10/08/2021

180795

512

M 2021
05871
M 2021
05872
M 2021
05874
M 2021
05879

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
1073
Pampers Harmonie
5
Gentle skin protection
& plant-based
ingredients Sanfter
Hautschutz &
pflanzenbasierte
Inhaltssoffe Contains
premium cotton Enthalt
Premium-Baumwolle
Up to 12 hours dryness
Bis zu 12 Stunden
trockenheit Perfume
and lotion
1074
BLEROFLYX
5

10/08/2021

181402

mobilatorii -inMobilam 20, 35
orice spatiu!CARPATHIAN
41
PICTURES

513

M 2021
05884

10/08/2021

181286

SC ENVIROTEX
PRODUCȚIE SRL
CARPATHIAN
MOTION PICTURES
SRL
ANTONIO FOOD DEP
S.R.L

514

M 2021
05892

10/08/2021

181179

515

M 2021
05895

10/08/2021

180738

10/08/2021

181225

11/08/2021

181268

24/08/2021

180775

11/08/2021

181123

508

509
510
511

M 2021
05869

519

M 2021
05900
M 2021
05902
M 2021
05903
M 2021
05919

520

M 2021
05926

12/08/2021

180856

521

M 2021
05927

12/08/2021

181247

M 2021
05930
M 2021
05932

12/08/2021

181403

12/08/2021

181210

516
517
518

522
523

Titular
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

XCMG
CONSTRUCTION
MACHINERY CO.,
LTD.
SC ORGINAL MARKS
TRADE SRL
COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT
(CCD) S.R.L.
GROENLANDA SERV
SRL
EXCLUSIVE FASHION
SRL
IOAN DOBRINCU

5

1074
1075

1075
TAP TRADITIONAL
43
AUTHENTIC PIZZA &
MORE
1076
XCMG
4, 7, 12,
35, 37, 39
1077

PORTIE DE EMOTIE

35

Never Ever Worry

1077
7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43
1079
29, 35

GR ENLANDA All
about fish and seafood
embody
14, 18, 25,
35
JOURNEY GARDEN 35, 36, 37,
38, 41, 42,
43, 45
BIBORTENI AQUA
Biborțeni Bățani Apă
32, 35
SRL
minerală naturală
PLATĂ
RADU CĂTĂLIN
THE BikeHub
35, 37
PETREA
LIFESTYLE MOBILITY
RODBUN GRUP SA
Fertillia Semințe pentru 5, 31
România
COSMO PHARM SRL Inspired by nature,
5
created by Cosmo
Pharm
1300

1074

1080
1080

1081

1081
1082
1083
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
12/08/2021

Număr
marcă
180840

M 2021
05941
M 2021
05942

12/08/2021

181271

12/08/2021

530

M 2021
05949
M 2021
05950
M 2021
05969
M 2021
05979

531

532

Titular
FIRST IT BUSINESS
SOLUTIONS
SOFTWARE SRL
HIDRONIC SRL

Denumire marcă
FIRST IT

Clase Nisa pag.
1083
42

HIDRONIC

7, 9, 11

181224

PANFIL CONSULT
SRL

13/08/2021

180772

1084
DOPPIO AND JULIET 7, 9, 11,
16, 21, 30,
32, 35, 43
1085
FERONE
35

13/08/2021

181188

13/08/2021

181024

15/08/2021

180736

CONSTANTIN
PANDELEA
MADALIN ADRIAN
ESSTOC
FOLOSTINA
OLTINA IMPEX PROD Făină Mercy
COM SRL
EURO-ALCO S.R.L.
LOGOFĂT

M 2021
05985

16/08/2021

180796

SC TRIFU SRL

M 2021
05995

16/08/2021

181404

16/08/2021

181183

17/08/2021

181117

17/08/2021

181187

17/08/2021

181149

17/08/2021

181252

17/08/2021

181253

17/08/2021

181254

18/08/2021

181192

18/08/2021

181285

18/08/2021

181284

543

M 2021
06001
M 2021
06008
M 2021
06010
M 2021
06017
M 2021
06023
M 2021
06024
M 2021
06025
M 2021
06027
M 2021
06031
M 2021
06037
M 2021
06043

18/08/2021

181273

544

M 2021
06044

18/08/2021

181238

545

M 2021
06056

18/08/2021

181026

524
525
526

527
528
529

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542

M 2021
05936

1083

35, 39, 40 1086
30, 35

1086

33, 35

1087

TRIFU SERVICII
45
FUNERARE
Profesionale
S.C. BELUGA FARM DELICII DE
29, 31
GRUP S.R.L
SARULESTI RADUTA
LAKE
CLAUDIU
TELURIC
33, 35, 39,
NECŞULESCU
41, 43
NECULA GEORGIANA MIMOSA
3
YUKSEL VEYSI
FRESHENER
CONSTANTIN
ONSEC
35
PANDELEA
SMART VOLT SRL
SmartVolt
9, 28, 35

1087

S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.
S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.
S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.
SC AVAL CASE SRL

SOSTONED

35, 39

1092

CANNAQUA

35, 39

1092

CANNABIVINO

35, 39

1092

AVALCASE

6, 22

1092

KPMG ADVISORY
SRL
KPMG ADVISORY
SRL
KPMG ADVISORY
SRL
COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ
S.A.
BIANCA-MARIANA
FOLEA

Profitax

35, 36, 41,
42
35, 36, 41,
42
35, 36, 41,
42
3

1093

1301

KPMG Profitax
KPMG Corporate Tax
Manager

BEER HUB RO

1088

1088
1089
1089
1089

1093
1093
1094

32, 35, 43 1094

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 26/08/2021
546
06066

547

548
549

550
551
552

553
554
555

556
557
558
559
560
561
562

563
564
565
566

Număr
marcă
180644

Titular
S.C. WE OFFER ALL
SERVICE HR INC
S.R.L.
SC SOLARIS PLANT
SRL

Denumire marcă
Lia

Clase Nisa pag.
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45

SOLARIS

1097
3, 5, 29,
30, 31, 32,
35
1099
44

ElisaMed Secret of
perfection
PITESTI RESIDENCE 35, 36, 37 1099

M 2021
06071

19/08/2021

181241

M 2021
06072
M 2021
06078

19/08/2021

181249

ELISA MED SRL

19/08/2021

180645

M 2021
06082
M 2021
06094
M 2021
06095

19/08/2021

180646

20/08/2021

181196

20/08/2021

180735

20/08/2021

181269

20/08/2021

180836

S.C GLOBAL
REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL
SC VYSCOAT
STIRI EST
FASHION SRL
WWW.STIRIEST.RO
XIMOBILIARE S.R.L. X Imobiliare Cu noi
visurile devin realitate !
ECOWOODBAG SRL MAGDALENE
WOODBAG
ROMAQUA GROUP
Fiecare picătură de
S.A.
apă contează, Borsec,
izvor de sănătate
GABRIEL MICU
SmileART

25/08/2021

180647

M 2021
06133
M 2021
06136
M 2021
06156
M 2021
06165
M 2021
06184
M 2021
06196
M 2021
06202

22/08/2021

181218

30/08/2021

180648

23/08/2021

180797

23/08/2021

180649

24/08/2021

181405

24/08/2021

181133

24/08/2021

181134

M 2021
06204
M 2021
06205
M 2021
06207
M 2021
06212

25/08/2021

180650

ROBERTLAURENTIU-NICOLAE
GURAN
FUMEVAPES
TRADING SRL
ALL IN ONE
LEARNING SRL
SC WOLFIE PRINT &
DESIGN SRL
SC KINETO CONSULT
SRL
ANDRU IOSEF
CONSULTING SRL
OSCAR CREATIVE
SRL
IHB LANGUAGE
TRAINING CENTER
SRL
SLH CAPITAL SRL

25/08/2021

181406

ANDREI VOCILA

25/08/2021

180798

25/08/2021

180681

SC TERMO AMBIENT CALDORE
DESIGN SRL
PEDALAS RO SRL
PEDALAS MOVING
FOR A BETTER LIFE

M 2021
06096
M 2021
06120
M 2021
06123

1302

35

1100

36

1100

18, 20

1100

32, 35, 39 1101

44

1102

CORMORANII

28, 41

1102

FUMEVAPES

3, 9, 34

1102

ALL IN ONE
LEARNING
HIVE 2S

35, 41

1103

44

1104

Kineto CONSULT

44

1104

PRIMUL ACOPERIȘ

35

1105

JACK'S BARBER
SHOP ESTD. 2019
Happy Learners are
Effective Learners

44

1105

41

1106

Vitalitas Centru de
43, 44
longevitate activă
ALBERT RESIDENCE 39

1106
1107

11, 35

1107

35, 41

1107
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 25/08/2021
567
06215

Număr
marcă
180664

Titular
COMPAGNIE
FINANCIÈRE ET DE
PARTICIPATIONS
ROULLIER SA
GARDEN PROIECT
SRL
MIB PRODCOM SRL

Denumire marcă
IRYS

Clase Nisa pag.
1108
1

GARDEN PROIECT

20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
1110
31

SC COMOARA
MUNȚILOR TRASEE
MONTANE SRL
MEGA PRINT S.R.L.

COMOARA
MUNȚILOR Trasee
montane
Te Me

39, 41

1110

16

1111

GABRIEL CRISTIAN
BUZDUGAN
A&A MEDICAL VET
SRL

CăsuţeCăţei

20

1111

A&A Medical Vet

Q.F. LABORATORIES
SRL
Q.F. LABORATORIES
SRL
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL
MANCUNIANS
GROUP SRL
DAMY ORTOMED
SRL
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL
SMART RAINBOW
SRL
FEODOR SIMION

Alergiclar by QF

5, 31, 35, 1111
39, 41, 42,
44
3, 5, 30, 35 1114

Dermaticlar by QF

3, 5, 30, 35 1115

Îngerii Păzitori

16, 35, 38, 1115
41, 42
1120
35, 43

My CARNAL ROUGE
Boudoir
ZIPPY
NATURROS

M 2021
06218
M 2021
06225
M 2021
06227

25/08/2021

181407

25/08/2021

180665

25/08/2021

180799

M 2021
06228
M 2021
06235
M 2021
06237

25/08/2021

180867

25/08/2021

180666

26/08/2021

180667

26/08/2021

180668

26/08/2021

180670

26/08/2021

181203

26/08/2021

180879

26/08/2021

180669

26/08/2021

181201

26/08/2021

180774

26/08/2021

180671

26/08/2021

180672

26/08/2021

180929

SCENTUM
OBSESSION SRL
BEST SRL

26/08/2021

180930

BEST SRL

26/08/2021

180673

586

M 2021
06239
M 2021
06240
M 2021
06241
M 2021
06243
M 2021
06244
M 2021
06245
M 2021
06247
M 2021
06248
M 2021
06254
M 2021
06255
M 2021
06256
M 2021
06259
M 2021
06260

26/08/2021

180674

COMPANY BUSINESS CBH
HOARĂ SRL
SC FREEVOLT SRL
www.freevolt.ro

587

M 2021
06261

26/08/2021

181206

MICCA ROM SRL

588

M 2021
06265

26/08/2021

180891

DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED

568
569
570

571
572
573

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

1303

Aluneta

Karaffe
MEDTOTAL
Vinerea Filmului
Românesc
FEVERLESS
Jarinka

35, 39, 41, 1121
44
16, 35, 38, 1122
41, 42
1128
25, 26
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
1130
3
31

1130

29

1130

35, 39, 42 1131
37

1131

Vopsele Colorate
2
Profesionale
MICCAROM
DUNHILL NOCTURNE 34

1131

1132

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
589
06266
M 2021
590
06267
M 2021
591
06268
M 2021
592
06271
M 2021
593
06273
M 2021
594
06274
M 2021
595
06275
M 2021
596
06276
M 2021
597
06278
M 2021
598
06279
M 2021
599
06280
M 2021
600
06281
M 2021
601
06282
M 2021
602
06283
M 2021
603
06284
M 2021
604
06285
M 2021
605
06289

Dată
depozit
26/08/2021

Număr
marcă
180892

26/08/2021

180675

26/08/2021

181156

26/08/2021

181155

27/08/2021

180852

27/08/2021

180842

27/08/2021

181108

27/08/2021

181176

27/08/2021

180676

27/08/2021

Denumire marcă
DUNHILL OPUS
NOCTURNE
BitzAgro "Furaje Bine
Făcute"
EDITURA NEMIRA

181101

Titular
DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED
TRANS-IMPEX
STEFANIA 95 SRL
NEMIRA PUBLISHING
HOUSE SRL
NEMIRA PUBLISHING
HOUSE SRL
PROFI ROM FOOD
S.R.L.
PROFI ROM FOOD
S.R.L.
ANTECH
CONSULTING SRL
CONSTAR
DEVELOPMENT SRL
CLINICA OANA
NICOLAU SRL
ALPIN 57 LUX S.A.

27/08/2021

181194

FLUID STRUCT SRL

FEMCAS

27/08/2021

181177

1140

180926

35

1140

27/08/2021

181408

27/08/2021

181409

O Ottoman's Good
food is good mood
PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS
SNAGOV NUFERILOR
RESIDENCE
Lake View SNAGOV

43

27/08/2021

27/08/2021

180928

ALWAYS ON

35

27/08/2021

181148

OTTOMAN CUISINE
SRL
POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS SRL
SC PARALELA 45
TURISM SRL
SC PARALELA 45
TURISM SRL
POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS SRL
TIESSA COLLECTION
SRL

Tiessa

27/08/2021

180677

ZOOM TOYS SRL

AVALEEA

607

M 2021
06292
M 2021
06299

29/08/2021

181410

ASOCIATIA
SOCIETATEA
MUSICA ANTICA

608

M 2021
06307

30/08/2021

181104

Claudia-Daniela
Bistriceanu

FESTIVALUL DE
MUZICA VECHE
TIMISOARA
SOCIETATEA
MUSICA ANTICA
Şezătoare muzicală

3, 4, 5, 7, 1142
8, 9, 10,
11, 12, 14,
15, 16, 18,
20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28,
34
11, 16, 28, 1173
35
1174
41, 45

606

1304

Clase Nisa pag.
1132
34

5, 31, 35,
40
16, 35, 39,
41, 42
NEMIRA PUBLISHING 16, 35, 39,
HOUSE
41, 42
lowie soft & gentle
3, 5, 16

1133

Dolcini CaoKid

30

1137

acrom

9, 35, 38,
39, 42
37

1137

41, 44

1138

Nobilis Residence
CLINICA OANA
NICOLAU
VREAU ALPIN . RO

1133
1134
1134

1138

29, 30, 35, 1139
39
1139
42

36, 37, 43 1141
36, 37, 43 1141

41

1142

1175
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Nr.
crt. Nr. depozit
609
610
611

612
613
614
615

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

Dată
depozit
30/08/2021

Număr
marcă
181103

30/08/2021

181140

30/08/2021

180678

MODERN MARKET
PLACE SRL

M 2021
06315
M 2021
06320
M 2021
06321
M 2021
06323

30/08/2021

181153

30/08/2021

180679

30/08/2021

181139

30/08/2021

180886

M 2021
06326
M 2021
06329
M 2021
06330
M 2021
06331
M 2021
06334
M 2021
06335
M 2021
06336
M 2021
06342
M 2021
06344
M 2021
06345
M 2021
06347
M 2021
06348
M 2021
06349
M 2021
06352
M 2021
06353

30/08/2021

180958

ROFIX COLOR
MURALI STORE
DESIGN SRL
GALUT IOAN ANDREI GOODBYE TO
GRAVITY
ANDREAS SORIN
BUCĂTĂRESCU
SUCIU
BARILLA G. E R.
UN SEMN DE IUBIRE
FRATELLI - SOCIETÀ
PER AZIONI
AETHER SRL
AETHERNATIV

30/08/2021

180800

30/08/2021

180809

30/08/2021

181137

30/08/2021

180693

30/08/2021

180694

30/08/2021

181122

31/08/2021

M 2021
06308
M 2021
06310
M 2021
06312

Titular
Denumire marcă
SUN WAVE PHARMA MENOVERT
INTERNATIONAL
LIMITED SRL
STROLEX SGB SRL VisulParintilor.ro
DELINY

Clase Nisa pag.
1175
5
12, 20, 28, 1176
35
3, 4, 5, 7, 1177
8, 9, 10,
11, 12, 14,
15, 16, 18,
20, 21, 22,
23, 24, 25
1198
2, 35
35, 40, 41 1198
43

1198

29, 30, 43 1199
25, 41, 43 1200

ON TOP CHALET
43
ACASĂ, ÎNTRE MUNȚI
N NYTRO
9, 12, 35

1200

OIL CRAFT

1209

itStoc.ro

4, 9, 28,
35, 41
9, 35, 41,
42
9, 35, 41,
42
9, 37, 42

180695

ANDREI-RĂZVAN
NIȚU
PROTECT PHONE
S.R.L.
KMG ROMPETROL
SRL
MEDIA SKY SERV
SRL
MEDIA SKY SERV
SRL
REMIG PRES SERV
SRL
PANȚURU IULIA

Beautiful aging

41, 44

1211

31/08/2021

181190

HOTEL VICTOR SRL

HOTEL VICTOR

43

1212

31/08/2021

181143

ZADILOC SRL

Z Zadiloc

19, 37, 39 1213

31/08/2021

180696

KANDIA DULCE SA

ULPIO COOKICOFF

30

1213

31/08/2021

180697

KANDIA DULCE SA

ULPIO VITALO

30

1213

31/08/2021

180698

(MOTOR)BIKE

41

1214

31/08/2021

180699

1214

180700

CEAHLAUL 1919
PIATRA NEAMT
busy baby BOARD

41

31/08/2021

RADU NICOLAE
BALAS PANATZIU
METALS SUPPLY
CONSULTING S.R.L.
ROXANA EMMA
BRASOVEANU

28

1217

1305

Stero Slots
Stero Slots

1201

1209
1210
1210
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
631
06358
M 2021
632
06362
M 2021
633
06364
M 2021
634
06365
M 2021
635
06366
M 2021
636
06368

Dată
depozit
31/08/2021

Număr
marcă
180701

31/08/2021

181234

31/08/2021

180702

31/08/2021

181163

31/08/2021

180761

31/08/2021

180758

M 2021
06369

01/09/2021

180703

01/09/2021

180704

01/09/2021

180705

640

M 2021
06370
M 2021
06372
M 2021
06374

01/09/2021

180706

641

M 2021
06377

01/09/2021

181197

01/09/2021

180707

01/09/2021

181019

644

M 2021
06378
M 2021
06379
M 2021
06381

01/09/2021

180708

645

M 2021
06382

01/09/2021

180709

"OPEN TEAM" SRL

M 2021
06383
M 2021
06384
M 2021
06386
M 2021
06388

01/09/2021

180716

01/09/2021

180717

01/09/2021

180718

MEDICHUB MEDIA
SRL
CHEMFOR BALKAN
SRL
SC POLIMED SRL

01/09/2021

180754

M 2021
06389
M 2021
06393
M 2021
06394

01/09/2021

181033

PRO TV SRL

femeiaalege

02/09/2021

180719

MADUGALI

MADUGALI

35, 36, 37, 1237
41, 43, 44,
45
16, 35, 38, 1239
41, 42
1241
3

02/09/2021

180652

S.C. 2A FARM S.R.L.

KITY VIT

5

637
638
639

642
643

646
647
648
649

650
651
652

Titular
LUBIANA I & A
CONCEPT S.R.L.
CONSTANTIN
ALEXANDRA
SC DIALEXTOY SRL

Denumire marcă
Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE
Bloemen Florist Supply
Center
EvoSmart

CRAFT FLOWERS
SRL
FLODAS SKY TURISM
SRL
GEORGE CRISTIAN
COMANEANU
OCTAVIAN VALENTIN
CUTURESCU
S.C. COFFEE PLACE
S.R.L.
PĂTRASCU SANDAFLORICA,
GENERAL ME.EL
ELECTRIC SRL

AVENTURILE LUI
ROSKY ŞI COCO
CLĂTITE DE
POVESTE
IPeak adventure

IULIUS
MANAGEMENT
CENTER SRL
GOOD CARS ONLINE
S.R.L
PHILIP MORRIS
BRANDS SÀRL
ALIRA
RECRUITMENT SRL

35

1218

8, 9, 10,
11, 20
9

1218

30, 43

1221

39, 41

1221

VOL café

43

1222

Puerto Café

43

1222

Amoresse

35

1224

GME SC GENERAL
ME.EL ELECTRIC
SRL
Go local Creştem
afaceri locale

4, 9, 11,
37, 40

1225

all 4 cars

35

1233

PARLIAMENT CODE
EDITION
AliRa Recruitment
Passion for Finding
Right People
TEAM Courier NOI
CHIAR LIVRĂM LA
TIMP
Dietetician.ro

34

1234

35

1234

39

1235

9, 16, 35,
41
37

1235

43, 44

1237

Chemfor

Spitalul POLIMED
Podu Turcului
MAURER IMOBILIARE Maurer VILLaGe
SA

1306

Clase Nisa pag.
1217
35, 45

1220

16, 35, 36, 1227
41, 42

1236

1241
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2021 02/09/2021
653
06395
M 2021 02/09/2021
654
06399
M 2021 02/09/2021
655
06400

Număr
marcă
181138
180720
180721

Titular
AQUATOR
TRANSILVANIA S.R.L.
SC DOMENIILE
BLAGA SRL
VASILE-ADRIAN
SOLOMEȘ

Denumire marcă
Aquator Sisteme de
tratare a apei
DOMENIILE BLAGA

Clase Nisa pag.
11, 35, 39 1243
33, 35

1244

THE GREEN
35, 39
PROJECT knowledge
at work
PROMOTIS
35

1244

RHV TRANSPORT

39

1245

Aqua Delta

32

1245

BANORIENTFR

9, 35, 36

1245

1244

M 2021
06402
M 2021
06407
M 2021
06410
M 2021
06414

02/09/2021

181195

PROMOTIS ID SRL

02/09/2021

180722

02/09/2021

180723

02/09/2021

181181

02/09/2021

180724

661

M 2021
06416
M 2021
06418

SC RHV TRUCKS
SPEDITION SRL
PIRAMID
INTERNATIONAL SA
BANQUE BANORIENT
FRANCE S.A.
SUCURSALA
ROMÂNIA
VALVIS HOLDING SA

02/09/2021

180725

VALVIS HOLDING SA WET MINTY LIME

33

662

M 2021
06423

02/09/2021

180971

BS-M

16, 17, 29, 1246
31

03/09/2021

180922

Wu Wei Marketing

35

1247

664

M 2021
06424
M 2021
06425

PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
KONSALTING I
PROMET SPEKTAR
DOO GORNJI
MILANOVAC
LOTUS SEEDS SRL

03/09/2021

180726

16

1247

665

M 2021
06428

03/09/2021

181040

34

1247

666

M 2021
06429

03/09/2021

181127

SC DEEA
IDeeaBox
STYLE&BEAUTY
CENTER SRL
BRITISH AMERICAN PROJECT ZERO
TOBACCO (BRANDS)
INC.
YASSER KASEM
COMEOR

25

1248

667

M 2021
06430

03/09/2021

180972

SPeKtaR

16, 17, 29, 1248
31, 40

668

M 2021
06432

03/09/2021

180727

DRUMUL BANILOR

36

1249

03/09/2021

180893

PROJECT ZERO

34

1249

669

M 2021
06436

670

M 2021
06443

05/09/2021

180909

PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
KONSALTING I
PROMET SPEKTAR
DOO GORNJI
MILANOVAC
BRD - GROUPE
SOCIETE GENERALE
S.A
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.
S.C. BACKERS
EVENT S.R.L.

SENZORIA

41

1249

656
657
658
659

660

663

1307

WET HARD SELTZER 33

1246
1246
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
671
06444
M 2021
672
06446
M 2021
673
06447
M 2021
674
06450
M 2021
675
06457
M 2021
676
06507
M 2021
677
06508
M 2021
678
06512
M 2021
679
06521
M 2021
680
06526
M 2021
681
06556
M 2021
682
06573
M 2021
683
06595

Dată
depozit
05/09/2021

Număr
marcă
181028

06/09/2021

181264

06/09/2021

181411

Titular
A.S.V ANDU GROUP
SRL
SORINA - DANIELA
BLAJ
RĂZVAN-IOAN TARAȘ

06/09/2021

180728

I.I. APOSTU VIOREL

08/09/2021

181412

ARTA ELEGANŢEI

44

1252

07/09/2021

181293

ARTA ELEGANŢEI
SRL
S.C. MERT S.A.

PARADISE

16

1252

07/09/2021

180729

ATIFCO foods

07/09/2021

181231

29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
1254
41, 44

08/09/2021

181031

08/09/2021

181162

PIRAMID
INTERNATIONAL SA
JO PLATFORM
STUDIO S.R.L
TRENDYBABIES
STORE SRL
ANA-MARIA CLINCIU

09/09/2021

181257

TARAMUL LEILOR
LIONS' REALM
FLORIN SILVIU RADU GO WILD

25, 28, 35, 1255
41
1256
39, 41

09/09/2021

181220
181255

Amore Puro CAFFE
GELATO & SHISHA
CAO NAC 1910

30, 43

10/09/2021

M 2021
06602
M 2021
06608
M 2021
06689
M 2021
06690
M 2021
06861
M 2021
06883
M 2021
06937

10/09/2021

181230

EGEVIT ASLAN
MIHAI PERIFAN
ASOCIAŢIA ORADEA
- RENAŞTEM
ÎMPREUNĂ
CAMPEADOR SRL

10/09/2021

181233

CAMPEADOR SRL

15/09/2021

181256

GELMAXIM S.R.L.

15/09/2021

181289

LUXURY HOME S.R.L. EpicCentrum

41, 43, 44 1260

22/09/2021

181244

1262

181277

ARIA BLACK
SECURITY
OSCAR

45

22/09/2021

ARIA BLACK
SECURITY
S.C. MERT S.A.

8

1262

27/09/2021

181237

DOST-TEK SRL

43

1262

27/09/2021

181221

HELIN WIPES SRL

16

1263

692

M 2021
06958
M 2021
07007

KONAK
RESTAURANT &
CAFE
Pappy

29/09/2021

181279

SANITO
DISTRIBUTION SRL

693

M 2021
07026

29/09/2021

181182

ASOCIAŢIA
PĂMÂNTUL
STRĂMOŞESC

684
685
686
687
688
689
690

691

1308

Denumire marcă
NATIVIS

Clase Nisa pag.
1250
3

1250
CRYSTAL DENTAL
44
CLINIC smile your way
katinola
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
1252
Viomar Trans
39

JO PILATES JO
PLATFORM STUDIO
TB TRENDYBABIES

25, 35

1255

1257

25, 35, 41 1257

CAMPEADOR
40
Recycling 4 Tomorrow
CAMPEADOR
35
RESIDENCE
CIREŞICA bistro wine 43

1258
1259
1260

3, 11, 16, 1263
21, 24, 25,
35
Pământul Strămoşesc 35, 41, 45 1265
AQAS
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2021
694
07043
M 2021
695
07076
M 2021
696
07078
M 2021
697
07093

Dată
depozit
30/09/2021

Număr
marcă
181235

01/10/2021

Denumire marcă
Fly High

Clase Nisa pag.
1266
41

181276

Titular
SC FLY HIGH
EDUCATION SRL
SC RUSTRANS SRL

Foliage by ARCA

41, 45

01/10/2021

181275

SC RUSTRANS SRL

ARCA Resort

41, 43, 44 1267

01/10/2021

181229

PORKPROD S.R.L.

698

M 2021
07097

01/10/2021

181228

699

M 2021
07102

02/10/2021

181222

700

M 2021
07829

29/10/2021

180837

CASA MUSCĂ de la
furcă la furculiță
PORKPROD S.R.L.
BUCATE DIN ȘPAIȚ
MEȘTERITE ACI ÎN
ARDEAL DIN 1991
MERAKI ESTATE SRL MERAKI ESTATE

1266

29, 30, 35, 1267
39, 43
29, 30, 35, 1269
39, 43
36, 37

1270

FEDERAȚIA ROMÂNĂ FEDERAȚIA ROMÂNĂ 16, 35, 41 1270
DE TEQBALL
DE TEQBALL ROMANIAN TEQBALL
FEDERATION

1309
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
(111)
180617
180618
180619
180620
180621
180622
180623
180624
180625
180626
180627
180628
180629
180630
180631
180632
180633
180634
180635
180636
180637
180638
180639
180640
180641
180642
180643
180644
180645
180646
180647
180648
180649
180650
180651
180652
180653
180654
180655
180656
180657
180658
180659

Nr. depozit
(210)
M 2021 04757
M 2021 04781
M 2021 04982
M 2021 04990
M 2021 05041
M 2021 05104
M 2021 05129
M 2021 05130
M 2021 05184
M 2021 05205
M 2021 05270
M 2021 05393
M 2021 05421
M 2021 05457
M 2021 05560
M 2019 01327
M 2019 01336
M 2019 01339
M 2019 01341
M 2019 01338
M 2021 05561
M 2021 05563
M 2021 05564
M 2021 05572
M 2021 05576
M 2021 05592
M 2021 05818
M 2021 06066
M 2021 06078
M 2021 06082
M 2021 06123
M 2021 06136
M 2021 06165
M 2021 06204
M 2015 03971
M 2021 06394
M 2021 02126
M 2021 04112
M 2021 04760
M 2021 01690
M 2021 02824
M 2021 03893
M 2019 01320

pag.
905
909
942
945
948
958
977
977
984
987
992
1006
1008
1012
1020
644
644
645
645
645
1021
1021
1022
1023
1024
1027
1063
1096
1099
1100
1102
1103
1104
1106
631
1241
706
829
906
699
717
815
644

Nr. marcă
180660
180661
180662
180663
180664
180665
180666
180667
180668
180669
180670
180671
180672
180673
180674
180675
180676
180677
180678
180679
180680
180681
180682
180684
180685
180686
180687
180688
180689
180690
180691
180692
180693
180694
180695
180696
180697
180698
180699
180700
180701
180702
180703

Nr. depozit
M 2019 02590
M 2021 04622
M 2020 09387
M 2021 01245
M 2021 06215
M 2021 06225
M 2021 06235
M 2021 06237
M 2021 06239
M 2021 06244
M 2021 06240
M 2021 06248
M 2021 06254
M 2021 06259
M 2021 06260
M 2021 06267
M 2021 06278
M 2021 06292
M 2021 06312
M 2021 06320
M 2021 04969
M 2021 06212
M 2014 06255
M 2014 06256
M 2021 05117
M 2021 05116
M 2021 05118
M 2021 03846
M 2021 04703
M 2021 04405
M 2021 03322
M 2021 05574
M 2021 06334
M 2021 06335
M 2021 06342
M 2021 06347
M 2021 06348
M 2021 06349
M 2021 06352
M 2021 06353
M 2021 06358
M 2021 06364
M 2021 06369
1310

pag.
646
881
673
694
1108
1110
1111
1111
1114
1121
1115
1129
1130
1131
1131
1133
1138
1173
1177
1198
936
1107
616
617
976
975
976
802
900
845
746
1023
1209
1210
1211
1213
1213
1214
1214
1217
1217
1218
1222

Nr. marcă
180704
180705
180706
180707
180708
180709
180710
180711
180712
180713
180714
180715
180716
180717
180718
180719
180720
180721
180722
180723
180724
180725
180726
180727
180728
180729
180730
180731
180732
180733
180734
180735
180736
180737
180738
180739
180740
180741
180742
180743
180744
180745
180746

Nr. depozit
M 2021 06370
M 2021 06372
M 2021 06374
M 2021 06378
M 2021 06381
M 2021 06382
M 2021 00425
M 2020 08860
M 2021 03873
M 2021 03874
M 2020 06236
M 2014 06346
M 2021 06383
M 2021 06384
M 2021 06386
M 2021 06393
M 2021 06399
M 2021 06400
M 2021 06407
M 2021 06410
M 2021 06416
M 2021 06418
M 2021 06425
M 2021 06432
M 2021 06450
M 2021 06508
M 2021 05871
M 2021 05633
M 2021 05872
M 2021 05869
M 2021 04819
M 2021 06095
M 2021 05979
M 2021 05655
M 2021 05895
M 2021 04411
M 2021 05107
M 2015 03524
M 2021 05214
M 2021 03821
M 2021 03828
M 2021 03833
M 2021 04312

pag.
1222
1224
1225
1233
1234
1235
687
671
813
813
652
617
1235
1236
1237
1241
1244
1244
1245
1245
1246
1246
1247
1249
1252
1252
1074
1036
1074
1073
913
1100
1087
1040
1077
846
974
627
989
794
797
801
843
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
180747
180748
180749
180750
180751
180752
180753
180754
180755
180756
180757
180758
180759
180760
180761
180762
180763
180764
180765
180766
180767
180768
180769
180770
180771
180772
180773
180774
180775
180776
180777
180778
180779
180780
180781
180782
180783
180784
180785
180786
180787
180788
180789

Nr. depozit
M 2021 04438
M 2021 04505
M 2021 04929
M 2021 04930
M 2021 02581
M 2021 05264
M 2021 04772
M 2021 06388
M 2015 03144
M 2015 02979
M 2020 09380
M 2021 06368
M 2021 03960
M 2021 01383
M 2021 06366
M 2021 04956
M 2021 03327
M 2021 03245
M 2020 08565
M 2021 04109
M 2021 04609
M 2021 04319
M 2021 04318
M 2014 06175
M 2021 04711
M 2021 05949
M 2021 05495
M 2021 06247
M 2021 05903
M 2021 05632
M 2014 04678
M 2021 05779
M 2021 05186
M 2021 04549
M 2021 05621
M 2021 05628
M 2021 05740
M 2021 05742
M 2021 04130
M 2018 03374
M 2018 07704
M 2014 06716
M 2015 04862

pag.
848
852
924
927
714
991
908
1237
627
627
673
1221
822
696
1221
933
748
741
668
825
881
844
844
615
905
1085
1015
1128
1080
1036
615
1055
986
865
1030
1032
1051
1052
830
642
643
619
632

Nr. marcă
180790
180791
180792
180793
180794
180795
180796
180797
180798
180799
180800
180801
180802
180803
180804
180805
180806
180807
180808
180809
180810
180811
180812
180813
180814
180815
180816
180817
180818
180819
180820
180821
180822
180823
180824
180825
180826
180827
180828
180829
180830
180831
180832

Nr. depozit
M 2021 02660
M 2021 01355
M 2021 04370
M 2021 04791
M 2021 05843
M 2021 05874
M 2021 05985
M 2021 06156
M 2021 06207
M 2021 06227
M 2021 06329
M 2021 05112
M 2021 05113
M 2021 05114
M 2021 05115
M 2021 00164
M 2018 08029
M 2021 05578
M 2017 07853
M 2021 06330
M 2021 05136
M 2021 04878
M 2021 05053
M 2021 05798
M 2021 05835
M 2021 04687
M 2021 04688
M 2021 05168
M 2021 00538
M 2021 05249
M 2021 04163
M 2021 05728
M 2021 05734
M 2021 05786
M 2020 08465
M 2016 00126
M 2015 03876
M 2015 03877
M 2021 04918
M 2021 05797
M 2021 04676
M 2021 04793
M 2021 05824
1311

pag.
716
695
845
912
1069
1074
1087
1104
1107
1110
1200
974
975
975
975
683
643
1024
641
1201
977
917
949
1059
1066
899
900
983
689
990
831
1048
1050
1056
667
633
630
630
918
1058
898
912
1063

Nr. marcă
180833
180834
180835
180836
180837
180838
180839
180840
180841
180842
180843
180844
180845
180846
180847
180848
180849
180850
180851
180852
180853
180854
180855
180856
180857
180858
180859
180860
180861
180862
180863
180864
180865
180866
180867
180868
180869
180870
180871
180872
180873
180874
180875

Nr. depozit
M 2021 05717
M 2021 05647
M 2021 05060
M 2021 06120
M 2021 07829
M 2021 03883
M 2021 03882
M 2021 05936
M 2021 05251
M 2021 06274
M 2021 05868
M 2021 03331
M 2021 05787
M 2015 03804
M 2021 05656
M 2019 04469
M 2021 04506
M 2021 05699
M 2020 07745
M 2021 06273
M 2021 05210
M 2021 04909
M 2021 04603
M 2021 05926
M 2021 05571
M 2020 07933
M 2015 04042
M 2021 05476
M 2021 05837
M 2021 05477
M 2021 04642
M 2021 05591
M 2021 05096
M 2021 05587
M 2021 06228
M 2021 05644
M 2021 05461
M 2015 04985
M 2020 06029
M 2021 00156
M 2020 09085
M 2020 09064
M 2021 05166

pag.
1045
1039
950
1102
1270
814
813
1083
991
1137
1073
752
1056
629
1041
647
857
1043
658
1134
988
918
880
1081
1022
660
632
1014
1069
1014
897
1026
952
1026
1111
1037
1013
632
651
682
673
671
983

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
180876
180877
180878
180879
180880
180881
180882
180883
180884
180885
180886
180887
180888
180889
180890
180891
180892
180893
180894
180895
180896
180897
180898
180900
180901
180902
180903
180904
180905
180906
180907
180908
180909
180910
180911
180912
180913
180914
180915
180916
180917
180918
180919

Nr. depozit
M 2021 05418
M 2021 05419
M 2021 05420
M 2021 06243
M 2020 07908
M 2015 03757
M 2015 03758
M 2015 03756
M 2015 02950
M 2015 02951
M 2021 06323
M 2021 05520
M 2014 07202
M 2014 07203
M 2021 05684
M 2021 06265
M 2021 06266
M 2021 06436
M 2021 04577
M 2012 04202
M 2020 09410
M 2021 00549
M 2021 00564
M 2021 00339
M 2021 00459
M 2021 04310
M 2021 04710
M 2021 04821
M 2016 03209
M 2019 08418
M 2021 05674
M 2021 05154
M 2021 06443
M 2021 01818
M 2021 00695
M 2021 05330
M 2021 05332
M 2021 05331
M 2021 05329
M 2021 05327
M 2021 05328
M 2021 05326
M 2021 04877

pag.
1007
1007
1007
1120
659
628
629
628
626
626
1199
1019
620
621
1042
1132
1132
1249
879
614
674
690
692
687
689
841
904
914
639
648
1041
980
1249
703
693
999
1001
1000
998
996
997
995
917

Nr. marcă
180920
180921
180922
180923
180924
180925
180926
180927
180928
180929
180930
180931
180932
180933
180934
180935
180936
180937
180938
180939
180940
180941
180942
180943
180944
180945
180946
180947
180948
180949
180950
180951
180952
180953
180954
180955
180956
180957
180958
180959
180960
180961
180962

Nr. depozit
M 2021 03467
M 2021 02990
M 2021 06424
M 2021 05213
M 2021 05325
M 2021 05333
M 2021 06282
M 2021 05507
M 2021 06285
M 2021 06255
M 2021 06256
M 2020 08703
M 2021 04407
M 2021 05339
M 2021 05636
M 2021 04783
M 2021 04098
M 2021 04852
M 2021 04851
M 2021 04850
M 2021 04849
M 2021 04848
M 2021 05437
M 2021 04928
M 2021 05013
M 2021 04264
M 2020 08506
M 2014 05059
M 2021 02808
M 2021 05544
M 2021 03173
M 2021 03814
M 2021 05103
M 2021 05598
M 2021 05793
M 2021 05788
M 2021 05307
M 2021 05440
M 2021 06326
M 2021 05774
M 2021 05833
M 2021 04907
M 2021 03256
1312

pag.
763
729
1247
989
994
1002
1140
1018
1142
1130
1130
670
845
1003
1036
912
825
916
916
915
915
914
1009
919
946
833
668
615
716
1020
738
787
957
1028
1057
1057
993
1009
1200
1053
1065
917
744

Nr. marcă
180963
180964
180965
180966
180967
180968
180969
180970
180971
180972
180973
180974
180975
180977
180978
180979
180980
180981
180982
180984
180985
180986
180987
180988
180989
180991
180992
180993
180994
180995
180996
180997
180998
180999
181000
181001
181002
181003
181004
181005
181006
181007
181008

Nr. depozit
M 2021 04544
M 2021 05595
M 2021 03112
M 2021 05803
M 2021 05452
M 2020 08408
M 2021 05033
M 2021 05599
M 2021 06423
M 2021 06430
M 2020 07472
M 2021 05289
M 2020 07304
M 2020 04661
M 2021 05618
M 2021 01450
M 2021 04466
M 2021 00208
M 2020 07030
M 2021 05828
M 2021 05794
M 2021 03944
M 2021 01371
M 2021 05167
M 2021 05783
M 2021 02595
M 2021 02799
M 2021 02843
M 2021 05438
M 2021 01928
M 2021 00276
M 2021 01764
M 2021 01582
M 2021 03919
M 2021 04932
M 2021 01919
M 2020 09293
M 2021 05577
M 2021 01833
M 2016 00504
M 2021 04249
M 2021 01632
M 2021 05708

pag.
864
1028
737
1059
1010
667
947
1028
1246
1248
657
993
653
649
1029
697
852
686
652
1064
1058
821
696
983
1055
715
716
717
1009
705
686
701
698
817
931
705
673
1024
703
634
832
699
1044
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
181009
181010
181011
181012
181013
181014
181015
181016
181017
181018
181019
181020
181021
181022
181023
181024
181025
181026
181027
181028
181029
181030
181031
181032
181033
181034
181035
181036
181037
181038
181039
181040
181041
181042
181043
181044
181045
181046
181047
181048
181049
181050
181051

Nr. depozit
M 2021 02942
M 2021 03244
M 2021 02891
M 2021 03042
M 2021 00927
M 2021 01738
M 2021 05490
M 2021 01390
M 2021 05503
M 2016 02536
M 2021 06379
M 2021 04029
M 2018 06322
M 2021 03853
M 2021 05722
M 2021 05969
M 2014 07543
M 2021 06056
M 2021 03567
M 2021 06444
M 2020 09050
M 2021 05059
M 2021 06521
M 2021 05502
M 2021 06389
M 2021 03992
M 2016 00672
M 2021 05062
M 2016 00796
M 2021 04592
M 2021 04593
M 2021 06428
M 2021 05836
M 2021 04678
M 2014 06774
M 2021 05239
M 2020 08589
M 2021 02553
M 2021 01391
M 2021 01546
M 2021 01803
M 2021 01878
M 2021 02931

pag.
729
740
725
736
693
700
1014
697
1018
638
1234
823
643
803
1047
1086
622
1094
768
1250
671
950
1255
1017
1239
823
635
951
635
880
880
1247
1069
899
619
990
669
713
697
698
702
705
727

Nr. marcă
181052
181053
181054
181055
181056
181057
181058
181059
181060
181061
181062
181063
181064
181065
181066
181067
181068
181069
181070
181071
181072
181073
181074
181075
181076
181077
181078
181079
181080
181081
181082
181083
181084
181085
181086
181087
181088
181089
181090
181091
181092
181093
181094

Nr. depozit
M 2021 02488
M 2021 03078
M 2021 01286
M 2021 05844
M 2014 07180
M 2017 07727
M 2016 00370
M 2021 05459
M 2021 04189
M 2020 05275
M 2021 04188
M 2021 05611
M 2014 06554
M 2021 05006
M 2021 05424
M 2021 05730
M 2020 07328
M 2020 05849
M 2020 06008
M 2016 00927
M 2021 05178
M 2021 05651
M 2021 05177
M 2013 08305
M 2014 08034
M 2014 08035
M 2014 07649
M 2021 05179
M 2021 05465
M 2021 05713
M 2021 05180
M 2021 03485
M 2021 03292
M 2021 03017
M 2016 00264
M 2021 05455
M 2020 07343
M 2020 04531
M 2020 07344
M 2021 03805
M 2021 03812
M 2021 03864
M 2021 03942
1313

pag.
713
737
695
1071
620
640
634
1013
832
649
831
1029
618
945
1008
1050
655
650
651
635
984
1039
984
614
623
624
622
984
1013
1044
984
765
745
735
634
1012
655
648
656
774
780
805
818

Nr. marcă
181095
181096
181097
181098
181099
181100
181101
181102
181103
181104
181105
181106
181107
181108
181109
181110
181111
181112
181113
181114
181115
181116
181117
181118
181119
181120
181121
181122
181123
181124
181125
181126
181127
181128
181129
181130
181131
181132
181133
181134
181135
181136
181137

Nr. depozit
M 2021 04535
M 2021 04554
M 2021 04638
M 2021 04653
M 2021 05071
M 2021 05105
M 2021 06279
M 2021 05203
M 2021 06308
M 2021 06307
M 2021 03606
M 2021 05861
M 2021 05038
M 2021 06275
M 2021 01126
M 2021 03113
M 2020 07230
M 2019 03655
M 2018 05433
M 2020 08618
M 2021 01855
M 2021 03176
M 2021 06008
M 2020 07903
M 2020 07954
M 2020 08804
M 2021 04430
M 2021 06336
M 2021 05919
M 2021 05284
M 2021 03405
M 2021 04284
M 2021 06429
M 2021 05809
M 2021 05751
M 2021 05187
M 2021 05864
M 2012 01321
M 2021 06196
M 2021 06202
M 2014 07821
M 2021 00551
M 2021 06331

pag.
858
865
883
897
951
958
1139
987
1175
1175
770
1071
948
1137
694
738
653
646
642
669
703
739
1089
659
660
670
847
1210
1080
993
763
839
1248
1060
1053
986
1072
613
1105
1106
622
690
1209
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
181138
181139
181140
181141
181142
181143
181144
181145
181146
181147
181148
181149
181150
181151
181152
181153
181154
181155
181156
181157
181158
181159
181160
181161
181162
181163
181164
181165
181166
181167
181168
181169
181170
181171
181172
181173
181174
181175
181176
181177
181178
181179
181180

Nr. depozit
M 2021 06395
M 2021 06321
M 2021 06310
M 2021 05862
M 2021 03484
M 2021 06345
M 2018 03310
M 2014 06607
M 2021 05810
M 2021 03023
M 2021 06289
M 2021 06017
M 2021 04269
M 2012 04126
M 2016 01012
M 2021 06315
M 2016 00856
M 2021 06271
M 2021 06268
M 2014 07377
M 2021 01862
M 2021 03258
M 2021 03627
M 2014 07852
M 2021 06526
M 2021 06365
M 2020 07861
M 2021 00950
M 2016 00617
M 2021 04414
M 2021 05652
M 2020 08054
M 2020 08052
M 2020 08053
M 2021 05157
M 2021 03585
M 2021 03584
M 2021 03594
M 2021 06276
M 2021 06281
M 2021 03719
M 2021 05892
M 2021 04304

pag.
1243
1198
1176
1072
765
1213
641
619
1061
735
1142
1089
833
614
636
1198
635
1134
1133
621
704
744
771
622
1255
1220
658
693
634
847
1040
665
661
662
982
769
769
769
1138
1140
773
1076
840

Nr. marcă
181181
181182
181183
181184
181185
181186
181187
181188
181189
181190
181191
181192
181193
181194
181195
181196
181197
181198
181199
181200
181201
181202
181203
181204
181205
181206
181207
181208
181209
181210
181211
181212
181213
181214
181215
181216
181217
181218
181219
181220
181221
181222
181223

Nr. depozit
M 2021 06414
M 2021 07026
M 2021 06001
M 2021 03332
M 2021 00436
M 2021 03915
M 2021 06010
M 2021 05950
M 2015 07415
M 2021 06344
M 2019 07362
M 2021 06027
M 2020 09081
M 2021 06280
M 2021 06402
M 2021 06094
M 2021 06377
M 2014 08276
M 2014 08297
M 2014 08067
M 2021 06245
M 2021 03377
M 2021 06241
M 2021 03378
M 2021 04988
M 2021 06261
M 2021 04776
M 2021 05646
M 2016 01648
M 2021 05932
M 2021 03829
M 2021 04841
M 2021 04989
M 2021 04523
M 2021 03892
M 2021 03868
M 2021 03478
M 2021 06133
M 2021 05729
M 2021 06573
m 2021 06958
M 2021 07102
M 2021 03682
1314

pag.
1245
1265
1088
753
688
817
1089
1086
633
1212
647
1092
672
1139
1244
1100
1227
625
625
624
1122
753
1115
758
944
1131
909
1038
637
1083
800
914
944
858
814
812
764
1102
1049
1257
1263
1270
772

Nr. marcă
181224
181225
181226
181227
181228
181229
181230
181231
181232
181233
181234
181235
181236
181237
181238
181239
181240
181241
181242
181243
181244
181245
181246
181247
181248
181249
181250
181251
181252
181253
181254
181255
181256
181257
181258
181259
181260
181261
181262
181263
181264
181265
181266

Nr. depozit
M 2021 05942
M 2021 05900
M 2014 07930
M 2021 04303
M 2021 07097
M 2021 07093
M 2021 06602
M 2021 06512
M 2021 04288
M 2021 06608
M 2021 06362
M 2021 07043
M 2021 01798
M 2021 06937
M 2021 06044
M 2021 03797
M 2021 05360
M 2021 06071
M 2021 05597
M 2021 03287
M 2021 06861
M 2021 05511
M 2021 05745
M 2021 05927
M 2021 04157
M 2021 06072
M 2021 05137
M 2021 03229
M 2021 06023
M 2021 06024
M 2021 06025
M 2021 06595
M 2021 06689
M 2021 06556
M 2021 05802
M 2021 02484
M 2021 05725
M 2021 03620
M 2021 04527
M 2021 05444
M 2021 06446
M 2021 04091
M 2016 08062

pag.
1084
1077
623
840
1269
1267
1258
1254
839
1259
1218
1266
702
1262
1094
773
1004
1097
1028
745
1262
1019
1052
1081
831
1099
979
739
1092
1092
1092
1257
1260
1256
1059
707
1048
771
858
1009
1250
824
640
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
181267
181268
181269
181270
181271
181272
181273
181274
181275
181276
181277
181278
181279
181280
181281
181282
181283
181284
181285
181286
181287
181288
181289
181290
181291
181292
181293
181385
181386
181387
181388
181389
181390
181391
181392
181393
181394
181395
181396
181397
181398
181399
181400

Nr. depozit
M 2021 05834
M 2021 05902
M 2021 06096
M 2021 03029
M 2021 05941
M 2021 05866
M 2021 06043
M 2016 02139
M 2021 07078
M 2021 07076
M 2021 06883
M 2021 03481
M 2021 07007
M 2011 06981
M 2021 04014
M 2016 02758
M 2016 01946
M 2021 06037
M 2021 06031
M 2021 05884
M 2021 03238
M 2016 01495
M 2021 06690
M 2021 03513
M 2021 03512
M 2021 03510
M 2021 06507
M 2021 01992
M 2021 02170
M 2021 02886
M 2021 02923
M 2021 02924
M 2021 03658
M 2021 04273
M 2021 04564
M 2021 04794
M 2021 04795
M 2021 04979
M 2021 05629
M 2021 05659
M 2021 05682
M 2021 05690
M 2021 05720

pag.
1066
1079
1101
736
1083
1073
1093
638
1267
1266
1262
764
1263
613
823
638
637
1093
1093
1075
740
636
1260
768
767
766
1252
706
706
725
726
727
772
838
879
913
913
937
1035
1041
1042
1043
1046

Nr. marcă
181401
181402
181403
181404
181405
181406
181407
181408
181409
181410
181411
181412

Nr. depozit
M 2021 05832
M 2021 05879
M 2021 05930
M 2021 05995
M 2021 06184
M 2021 06205
M 2021 06218
M 2021 06283
M 2021 06284
M 2021 06299
M 2021 06447
M 2021 06457

1315

pag.
1064
1075
1082
1088
1105
1107
1109
1141
1141
1174
1251
1252
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)

(MOTOR)BIKE
0% plastic PAMPERS
Harmonie aqua 100%
PLANT Based Fibres
pure 99% Water with
Premium Cotton 0%
Alcohol & Parfume
Dermatologically
Tested
40 ?
40 DE INTREBARI
7 SECONDS
SERVICE CEASURI
8TEAM ERP
A
A&A Medical Vet
academia de mortare
CEMIX ROMANIA
ACADEMIA DE
UNGHII Evelina Petre
ACALONIA
ACIU PĂLINCĂ DE
ZALĂU V&T VERITABIL
TRADITIONAL
Acomb
acrom
ADNANA
AdNatura PRO FICAT
AETHERNATIV
AFECT Festival
imperfect
AGENDA JURISTULUI
AGORA S
Agricultura României
AGRO MAGMANN
aimée

Nr. depozit
(210)
M 2021 04930
M 2021 05096
M 2015 04985
M 2021 05420
M 2021 04098
M 2020 07472
M 2016 00504
M 2021 06044
M 2021 05866
M 2021 06349

M 2021 04783
M 2021 05332
M 2021 05333
M 2020 07030
M 2021 05646
M 2021 03874
M 2021 06237
M 2021 03176
M 2021 03467
M 2021 05725

M 2020 07861
M 2021 03873
M 2021 06275
M 2021 04407
M 2020 05275
M 2021 06326
M 2021 05722
M 2021 04841
M 2021 05599
M 2021 05844
M 2021 04907
M 2021 05803

pag.
927
952
632
1007
825
657
634
1094
1073
1214
912

1001
1002
652
1038
813
1111
739
763
1048
658

813
1137
845
649
1200
1047
914
1028
1071
917
1059

Denumire marcă
(540)
ALBERT RESIDENCE
ALB ȘI ROȘU
Alergiclar by QF
AliRa Recruitment
Passion for Finding
Right People
all 4 cars
ALL IN ONE LEARNING
ALLONX
ALO FLORIN
ALPHA GSM
ALTECONVENT
Ventilatie
Aluneta
ALWAYS ON
Amore Puro CAFFE
GELATO & SHISHA
Amoresse
amparcat.ro
AMPM
ANEFROL
Anissya Koss
ANSAMBLUL ARTISTIC
PROFESIONIST
ȚARA CRIȘURILOR
ANWALTSKANZLEI
Appètit Social
approved
AQAS
Aqua Delta
Aquator Sisteme
de tratare a apei
aramis Feeling
ARBORA CRAFT
ARBOSERV
ARCA Resort
ARC CONSTRUCT
METAL
ARIA BLACK
SECURITY
AROME DIN FUM
ARTA ELEGANŢEI

1316

Nr. depozit
(210)
M 2021 06205
M 2021 03627
M 2021 06239

M 2021 06381
M 2021 06378
M 2021 06136
M 2021 05655
M 2021 04776
M 2021 03919
M 2021 03833
M 2021 06225
M 2021 06285
M 2021 06573
M 2021 06372
M 2020 06029
M 2021 03915
M 2021 05872
M 2019 02590

M 2021 05836
M 2016 01012
M 2021 04319
M 2021 00695
M 2021 07007
M 2021 06410
M 2021 06395
M 2021 02484
M 2021 03244
M 2021 05818
M 2021 07078
M 2021 00156
M 2021 06861
M 2021 01690
M 2021 06457

pag.
1107
771
1114
1234

1233
1103
1040
909
817
801
1110
1142
1257
1224
651
817
1074
646
1069

636
844
693
1263
1245
1243
707
740
1063
1267
682
1262
699
1252
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
ASCO TOOLS
PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE
AST ASOCIATIA
STATIUNILOR
TURISTICE
A STIL MUNCI
ARTISTICE
ASTRID
FASHION STORE
Atelier de Margelit
ATELIER SEPTEMBER
ATIFCO foods
Atingeri Alpha
AuGustA BERE,
NU POVESTE
AVALCASE
AVALCASE
AVALEEA
AVENTURILE LUI
ROSKY ŞI COCO
AVI prod grup
Construim
parteneriate durabile
AWDS
Babulina
BAGMAN
BAKE for you
BALANCE
Banat Electronics
BANORIENTFR
B Body Line invest
in your body
Beautiful aging
BEER HUB RO
Bellano
Best Garden Seeds
GROW YOUR
BUSSINES WITH US !
BestLabels COMPLETE
SOLUTIONS
FOR CLOTHING
LABELING B L
BEST PRESCHOOL
BestTourism.ro

Nr. depozit
(210)

pag.
912

M 2021 04791
735
M 2021 03023
M 2012 04126
M 2021 05783
M 2021 02488
M 2021 03828
M 2021 06508
M 2021 00276
M 2021 05214
M 2019 07362
M 2021 06027
M 2021 06292
M 2021 06365

614
1055
713
797
1252
686
989
647
1092
1173
1220
1059

M 2021 05798
M 2016 02139
M 2020 04531
M 2021 04549
M 2021 05834
M 2021 05595
M 2021 05006
M 2021 06414
M 2020 04661
M 2021 06342
M 2021 06056
M 2021 04909

638
648
865
1066
1028
945
1245
649
1211
1094
918
659

M 2020 07908
738
M 2021 03173
M 2021 02886
M 2015 07415

725
633

Denumire marcă
Nr. depozit
(540)
(210)
BeWell Your
natural way
M 2021 01355
BF BEAUTIFOOD
M 2021 04130
Biborțeni Bățani
Apă minerală
naturală PLATĂ
M 2021 05926
Bijuteria Keops
& Cleopatra
M 2021 03229
bili
M 2021 04969
BioGastric
M 2021 04794
BioSOMNIC
M 2021 04795
BitzAgro "Furaje
Bine Făcute"
M 2021 06267
BLACK DAYS
M 2021 05180
BLENDMIX
M 2021 05239
BLEROFLYX
M 2021 05871
Bliss cofetarie
M 2014 06774
Bloemen Florist
Supply Center
M 2021 06362
BONTON
LUXURY VILLAS
M 2021 01818
Borşa STAȚIUNE
TURISTICĂ
NAȚIONALĂ NATIONAL
TOURISTIC RESORT
M 2021 04757
BRAINFOOD PENTRU
OAMENI MARI
M 2014 07202
BRAINFOOD PENTRU
OAMENI MARI
M 2014 07203
BS-M
M 2021 06423
BUCĂTĂRESCU
M 2021 06321
BUCATE DIN ȘPAIȚ
MEȘTERITE ACI ÎN
ARDEAL DIN 1991
M 2021 07097
BUNĂTĂŢURI
ROMÂNEŞTI
M 2018 03374
BUSINESS AGE
Resource center
for business
M 2021 05628
busy baby BOARD
M 2021 06353
BWT BUCOVINA WILD
TOUR (GREEN POINT)
A WILD TREKKING
TOUR IN EUROPE)
www.bucovinawildtour.comM 2021 05682
BYZANTINUM
STURGEON DELICES M 2021 04414
1317

pag.
695
830
1081

739
936
913
913
1133
984
990
1074
619
1218
703
905

620
621
1246
1198
1269

642
1032

1217
1042

847
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
CADOULCHIC
CAFENEAUA{DE}MENTA
cakeoholic
CĂLĂTOREȘTE
TRĂIEȘTE IUBEȘTE
CALDORE
Calea Excelentei
Carmen Sapnaa
CAMPEADOR
Recycling 4 Tomorrow
CAMPEADOR
RESIDENCE
CAMPER4TRAVEL
AVENTURA TA
INCEPE CU NOI
Campis Salam
Elveţian PRODUS
USCAT AFUMAT
CANDY STRESS
CANNABIVINO
CANNAQUA
Cântarea României
Cântarea României,
festival naţional
CAO NAC 1910
CAPRI +
cardio center excelenta
in cardiologie
CARDIO
ENERGY DRINK
Cârnați de la Conac
CARPATHIAN
PICTURES
CASA MIȚA BICICLISTA
CASA MUSCĂ de
la furcă la furculiță
CĂŞĂRIA DUNAR
CăsuţeCăţei
CĂSUŢELE
CĂLĂTOARE
CATERING COMPLET
CHARTIER THE
COMPLETE CATERING
FAMILY RESTAURANT
SERVICES

Nr. depozit
(210)
M 2021 04109
M 2021 05187
M 2015 03524
M 2021 05325
M 2021 06207
M 2020 06236
M 2021 06602
M 2021 06608

pag.
825
986
627
994
1107
652
1258
1259
696

M 2021 01383
642
M 2018 05433
M 2014 07649
M 2021 06025
M 2021 06024
M 2021 03377
M 2021 03378
M 2021 06595
M 2019 08418
M 2021 05571
M 2021 04249
M 2021 02824
M 2021 05879
M 2021 01798
M 2021 07093
M 2020 09380
M 2021 06235
M 2021 01833

622
1092
1092
753
758
1257
648
1022
832
717
1075
702
1267
673
1111
703
622

M 2014 07543

Denumire marcă
(540)
Cat valoreaza zambetul
copilului tau?
CBH
C CENTRUL BALNEAR
COVASNA PREVENŢIE
- TRATAMENT RECUPERARE
C CERBUL
COMPLEX BALNEAR
C COVASNA
COMPLEX BALNEAR
C-DADA
CEAHLAUL 1919
PIATRA NEAMT
Centru Nautic
COLIBITA Powered
by Comura
CEREHARD
CETATEA BANILOR
CHARMANTE
CHEAPY PUFULEȚI CU
SARE KARTALI PROD
CHEETOS CRUNCHOS
Chef Papa
Chemfor
CIOCO
CIREŞICA bistro wine
Clafen
CLĂTITE DE POVESTE
Clinica HEREDITAS
CLINICA OANA
NICOLAU
CLOUNELLA
CODLEANUL
COFFERINO HUB
cola plus +
COLȚ ALB
Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE
COMEOR
COMOARA MUNȚILOR
Trasee montane
CONSTRUCTIV
Copiii spun
cu Virgil Ianțu
1318

Nr. depozit
(210)
M 2016 00370
M 2021 06259

pag.
634
1131
1021

M 2021 05563
M 2021 05564
M 2021 05560
M 2021 03112
M 2021 06352

1022
1020
737
1214
987

M 2021 05205
M 2021 01390
M 2021 03719
M 2018 07704
M 2021 05729
M 2021 05587
M 2021 05713
M 2021 06384
M 2021 04264
M 2021 06689
M 2021 05652
M 2021 06366
M 2021 04544
M 2021 06278
M 2019 04469
M 2021 04603
M 2021 03620
M 2021 01286
M 2021 04310
M 2021 06358
M 2021 06429
M 2021 06227
M 2020 07745
M 2021 05033

697
773
643
1049
1026
1044
1236
833
1260
1040
1221
864
1138
647
880
771
695
841
1217
1248
1110
658
947
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
CORINA POPESCU
LAW OFFICE DARING
ADVOCACY.SINCE
2000.
CORMORANII
Cosmeticos
COSMETIC PLANT
Covorescu
SPĂLĂTORIE
COVOARE
CREADENT
creative media
producţie publicitară
CREMELA
CristoLact Brașov
Lapte din ferma
proprie Autentic
din Transilvania
CROPMAX
CRYSTAL DENTAL
CLINIC smile your way
C TURISM COVASNA
Curentarie
CU UȘURINȚĂ
ȘI FĂRĂ EFORT
DAB Auto Rulate
DAC
DADIX
DALBA
DANUBEWD TOOLS
DAQORA
Dasqua
DAVERAS
DEALUL CU
AFINE ROMANIA/
TRANSYLVANIA
WE ARE NATURE
DECKING.RO BY
SELVA FLOORS
DECO
DELICII DE SARULESTI
RADUTA LAKE
DELINY
Dermaticlar by QF
DETECTORUL
de MINCIUNI

Nr. depozit
(210)

pag.

Denumire marcă
(540)
Die Deutsche
Akademie Bukarest
Germană pentru
copii și adolescenți
Dietetician.ro
Digital Manager
direct RENT A CAR
DIRTY FRIES
Dolcini CaoKid
DOMENIILE BLAGA
DOMENIUL SERENIA
DOPPIO AND JULIET
DOTY
Dovan
DOVAN
DOZACAN
DRUMUL BANILOR
DUET
DUNHILL NOCTURNE
DUNHILL OPUS
NOCTURNE
EASYMOM
ECONOMANIA
EDITURA NEMIRA
EDUCATIO
SINE FINIBUS
EggLand
e-istet.ro Testare.
Promovare. Excelenţă.
EITREI
ELEFANT.RO
ELEFANTFEST
elefant marketplace
ELIS
ELIS
ElisaMed Secret
of perfection
ELITE WOOD
ELTABACCO in your styleELVES
embody
ENDOFIT
ePARDOSELI.ro

637
M 2016 01648
M 2021 06123
M 2021 03485
M 2016 00264

M 2021 04304
M 2021 03292
M 2021 05167
M 2014 06716

M 2021 04370
M 2021 03846
M 2021 06446
M 2021 05561
M 2020 09293
M 2020 09050
M 2021 01245
M 2021 00927
M 2021 04527
M 2021 04014
M 2021 05507
M 2021 04438
M 2021 04609
M 2021 03812

1102
765
634
840

745
983
619
845

802
1250
1021
673
671
694
693
858
823
1018
848
881
780
948

M 2021 05041
M 2021 03322
M 2021 05837
M 2021 05995
M 2021 06312
M 2021 06240
M 2021 05326

746
1069
1088
1177
1115
995
1319

Nr. depozit
(210)

pag.
706

M 2021 02126
M 2021 06383
M 2015 03756
M 2016 00856
M 2021 01582
M 2021 06274
M 2021 06399
M 2021 04687
M 2021 05942
M 2020 09387
M 2021 05418
M 2021 05419
M 2021 05444
M 2021 06432
M 2021 05327
M 2021 06265
M 2021 06266
M 2021 05717
M 2014 06256
M 2021 06268
M 2013 08305
M 2021 04819
M 2014 06255
M 2021 05107
M 2021 05177
M 2021 05179
M 2021 05651
M 2020 07343
M 2020 07344
M 2021 06072
M 2021 00549
M 2021 05690
M 2021 01632
M 2021 05903
M 2021 05071
M 2021 00164

1235
628
635
698
1137
1244
899
1084
673
1007
1007
1009
1249
996
1132
1132
1045
617
1133
614
913
616
974
984
984
1039
655
656
1099
690
1043
699
1080
951
683
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
EpicCentrum
E-REVOLUTION
drumul e destinatia
Eroii RESPO
ESSTOC
eventya
EVERIN
EvoSmart
Extracte Standardizate
HERBAGETICA
DiabetPrim Formulă
concentrată cu 14
extracte premium
FABRICA DE
AVENTURA
Facturare Express
Făină Mercy
Fares 1929 BIO
Farmacia DONA
UNGUENT CU
EXTRACT DE
GĂLBENELE
FARTUD international
transport & logistics
FAST CASH
FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE TEQBALL ROMANIAN TEQBALL
FEDERATION
FEMCAS
femeiaalege
FERONE
Fertillia Semințe
pentru România
FESTIVALUL DE
MUZICA VECHE
TIMISOARA
SOCIETATEA
MUSICA ANTICA
FESTIVALUL
INTERNATIONAL
AL TEATRULUI
CONTEMPORAN
DE ANIMATIE
ImPuls Anima
FEVERLESS

Nr. depozit
(210)
M 2021 06690
M 2021 03853
M 2021 05116
M 2021 05950
M 2021 04638
M 2021 05835
M 2021 06364

pag.

Denumire marcă
(540)
Fiecare picătură de
apă contează, Borsec,
izvor de sănătate
Fii RESPOnsabil,
Reciclează !
Finețuri Fine din
Banat Bio Banat
FIRST IT
FITNOTFAT
FLORARIA FLORENS
Florian Colceag
fluxy
Fluxy
Fly High
Foc și Pară
Foliage by ARCA
follow US
FoodBerry
FOOD CONCIERGE
FOOD FROM LIGHT
FORTÉ
FOXMAG24
freeze. grab. lick.
FRUTERIA
FUMEVAPES
FUNERALIA
GA GOLDEN AUTO
Gallus
Gândeşte! Viaţa ta
depinde de asta!
GARDEN PROIECT
GDS SOFTGUARD
Gebruder Esat
Genius
GEORGE'S FISHERIES
GETIKA HOLISTIC
LIFE GoGETIKA
GHINDI-THOR
Ghiță Ciobanul
GIGASALE
GM Construzioni
GME SC GENERAL
ME.EL ELECTRIC SRL
GO:OD AM

1260
803
975
1086
883
1066
1218
879

M 2021 04564
M 2021 05802
M 2015 03757
M 2021 05969
M 2021 04273

1059
628
1086
838
768

M 2021 03513
M 2021 03484
M 2021 05629

M 2021 07829
M 2021 06280
M 2021 06389
M 2021 05949
M 2021 05930

765
1035
1270

1139
1239
1085
1082
1174

M 2021 06299
630

M 2015 03876
M 2021 06247

1128

1320

Nr. depozit
(210)

pag.
1101

M 2021 06096
M 2021 05113
M 2021 04781
M 2021 05936
M 2021 01803
M 2014 06175
M 2014 07821
M 2021 00564
M 2021 03594
M 2021 07043
M 2021 02942
M 2021 07076
M 2021 05328
M 2020 08589
M 2021 03331
M 2021 00339
M 2021 05751
M 2020 09410
M 2021 05598
M 2016 00126
M 2021 06133
M 2021 04157
M 2021 05794
M 2021 01919
M 2021 03805
M 2021 06218
M 2021 04188
M 2018 03310
M 2014 06346
M 2021 05788
M 2021 01391
M 2021 05495
M 2021 04312
M 2021 05178
M 2021 02581
M 2021 06374
M 2021 04112

975
909
1083
702
615
622
692
769
1266
729
1266
997
669
752
687
1053
674
1028
633
1102
831
1058
705
774
1109
831
641
617
1057
697
1015
843
984
714
1225
829
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Go local Creştem
afaceri locale
GOODBYE
TO GRAVITY
good eats
GO shield invisible
device protection
GO WILD
GRĂDINAR
GRAMONT
CUISINE & WINE
Granatur Două Maiele
greenstant
GREENWON
GR ENLANDA All
about fish and seafood
Hai în Bucovina!
HALATE BIANCA
HANUL PARUL
LUI STICEA
Happy Learners are
Effective Learners
Hassting
HĀTO THE JAPANESE
EXPERIENCE
HEAN
h hendify
HIDRONIC
Hippy coffee
HIRUDINARIA
HIVE 2S
HN
Homemade Spa
HOTEL CAROLIN
HOTEL VICTOR
HR DESIGN
IARMAROC.com
iCooking
IDeeaBox
Ierburi Uitate
IL MATTERELLO
INFINITY NETWORK
Îngerii Păzitori

Nr. depozit
(210)
M 2021 06377
M 2021 06320
M 2021 04772
M 2021 05810
M 2021 06556
M 2020 07954
M 2018 08029
M 2021 05013
M 2020 08408
M 2021 05632
M 2021 05902
M 2018 06322
M 2021 01546
M 2021 00950
M 2021 06202
M 2021 04918
M 2021 00459
M 2021 05611
M 2021 04505
M 2021 05941
M 2020 08618
M 2021 01992
M 2021 06156
M 2021 03585
M 2021 02799
M 2021 05868
M 2021 06344
M 2021 03567
M 2021 01764
M 2020 09081
M 2021 06425
M 2021 05461
M 2016 00672
M 2021 05674
M 2021 06241

pag.

Denumire marcă
(540)
INIMA APEI CU
DRAGOSTE
PENTRU APĂ APĂ
MINERALĂ PLATĂ
ÎN OGLINDĂ
inRovate
Inspired by
nature, created
by Cosmo Pharm
INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION
SERVO PER AMIKECO
ILFOV ROMÂNIA
Ionna ORGANIC
IPeak adventure
iQuality
IRYS
itStoc.ro
JACK'S BARBER
SHOP ESTD. 2019
JAKOB SONNE
POIANA BRAȘOV
RESORT
JAM SESSION
Jarinka
JARIŞTEA
Jazz in church
jazz in church
FESTIVAL
JO PILATES JO
PLATFORM STUDIO
JOURNEY GARDEN
JOY PIZZA
JURNALUL
UNUI BURLAC
Karaffe
katinola
KEMO
KIDOOS
Kineto CONSULT
KITY VIT
Koly Medical
KONAK RESTAURANT
& CAFE
KOV

1227
1198
908
1061
1256
660
643
946
667
1036
1079
643
698
693
1106
918
689
1029
852
1083
669
706
1104
769
716
1073
1212
768
701
672
1247
1013
635
1041
1115

1321

Nr. depozit
(210)

pag.
986

M 2021 05186
M 2021 05329
M 2021 04430

998
847
1083

M 2021 05932
1064
M 2021 05832
M 2021 05720
M 2021 06368
M 2021 02595
M 2021 06215
M 2021 06336
M 2021 06196

1046
1221
715
1108
1210
1105
1017

M 2021 05502
M 2021 03287
M 2021 06248
M 2021 03256
M 2014 08034
M 2014 08035
M 2021 06512
M 2021 05919
M 2021 05787
M 2021 01371
M 2021 06243
M 2021 06447
M 2021 05105
M 2021 05053
M 2021 06165
M 2021 06394
M 2021 00425
M 2021 06937
M 2021 03942

745
1129
744
623
624
1254
1080
1056
696
1120
1251
958
949
1104
1241
687
1262
818
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
KPMG Corporate
Tax Manager
KPMG Profitax
KUKY CLUB
KYKY
LA CANAPELE FOOD
FACTORY SHAORMA
BURGER DONER
LA CANAPELE TASTY
FOOD SHAORMA
BURGER DONER
La Căsuţă
RESTAURANT &
PIZZERIE Good food,
well served, well priced
LAIAS
Lake View SNAGOV
La Provincia
PUIUL MARINAT
Hrănit Sănătos
lăptăria cu
caimac Răsfăţ
Ciocolată-n lapte
LAVANDA fest
LEGACY MED
LEGAL HALF
- MARATHON
lege.n.dar
GÂNDEȘTE LEGAL
LEMNART MOBILIER
BISERICESC
Lia
LIBERTY LANE
Librarie.net
Librăriile Hamangiu
Liliac Grappa
di Transilvania
LIMONCELLO FITNESS
LIVADA CU LAVANDĂ
Livrăm Orice
LOGOFĂT
loomax
lowie soft & gentle
LUDOLEXOGRAF
Lunna coffee & brunch
LUTHELO

Nr. depozit
(210)
M 2021 06043
M 2021 06037
M 2021 03868
M 2021 03892

pag.
1093
1093
812
814
880

M 2021 04592
880
M 2021 04593
697
M 2021 01450
M 2021 05166
M 2021 06284

983
1141
772

M 2021 03658
660
M 2020 07933
M 2021 04577
M 2021 04523
M 2021 05862
M 2020 08804
M 2021 03797
M 2021 06066
M 2021 05633
M 2021 04163
M 2012 04202
M 2016 02536
M 2020 08860
M 2021 04956
M 2021 03960
M 2021 05979
M 2021 05779
M 2021 06273
M 2021 04653
M 2021 05437
M 2021 03864

879
858
1072
670
773
1096
1036
831
614
638
671
933
822
1087
1055
1134
897
1009
805

Denumire marcă
(540)
LUX MUNDI
Luxura UniQ'e
Concierge
MA AMIKA'S boutique
MADE WITH ETHICS
MADUGALI
MAGDALENE
WOODBAG
MAGGI SUPER SOUP
marhaba ARABIC
ESSENCE
MARINA
MOLDOVA VECHE
MAT MASA
ARTISANAL TAQUERIA
Maurer VILLaGe
maxcell
maxiloMED Academy
MB by Motobiker
MC Management
Certification
MEDCARE
medhoff PROTECTION
AND RESPONSABILITY
MEDTOTAL
MENOVERT
MERAKI ESTATE
METAL GATES
FESTIVAL
M FIT MANU FIT
MIMOSA FRESHENER
mişcarea alternativă
MIŞCAREA
ZU MIŞCAREA
PENTRU MIŞCARE
M MASTER CLASS
M MOTEL MILLENIUM
MOB CONFORT
MOBILA Din dragoste
pentru casa ta!
mobilatorii -inMobilam
orice spatiu!MOLECULE Gin
Momente Româneşti
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Nr. depozit
(210)
M 2021 02660
M 2021 01928
M 2021 05289
M 2021 04711
M 2021 06393
M 2021 06095
M 2021 05459
M 2021 05659
M 2021 05843
M 2021 03405
M 2021 06388
M 2021 03584
M 2021 05104
M 2021 05572
M 2021 05421
M 2015 04042
M 2021 02808
M 2021 06244
M 2021 06308
M 2021 07102
M 2021 00551
M 2021 05828
M 2021 06008
M 2014 05059

M 2021 05742
M 2015 03804
M 2016 01495

pag.
716
705
993
905
1241
1100
1013
1041
1069
763
1237
769
958
1023
1008
632
716
1121
1175
1270
690
1064
1089
615
1052

629
636
670

M 2020 08703
M 2021 05874
M 2021 05656
M 2016 03209

1074
1041
639
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
MOMENTUL
TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai
nevoie de un espresso!
MONTIAGO
MOTTINI
Move Eco CARGO 250
Move Eco CARGO 500
Multimagination
MURALI STORE
My CARNAL
ROUGE Boudoir
myintranet
MΣ MOBILA SIGMA
CONFORTUL
TĂU ZI DE ZI
NASARAR Your way
is our destination ...
NATIVIS
NATURA LASER
centru de epilare
definitiva cu laser
naturalis inteligenţa
naturii Septocalmin
Islandica
NatureXperience
NATURROS
NEI FACILITY
MANAGEMENT
membră a
NEI HOLDING
NEMIRA
PUBLISHING HOUSE
Never Ever Worry
NEW KING
NIMBIO
N NYTRO
Nobilis Residence
NOVAMBIENT
NOZOKLIN
NTDALL
Nuit Sociale
O'gradá
OAZA ITALIANĂ
ODORIZANTE
DECAMERA.RO

Nr. depozit
(210)

pag.
1004

M 2021 05360
M 2014 07852
M 2021 05864
M 2021 02924
M 2021 02923
M 2021 04878
M 2021 06315
M 2021 06254
M 2021 05184

622
1072
727
726
917
1198
1130
984
653

M 2020 07304
M 2021 04535
M 2021 06444

858
1250
667

M 2020 08465
937
M 2021 04979
M 2021 03893
M 2021 06256

815
1130
881

M 2021 04622
M 2021 06271
M 2021 05900
M 2021 05591
M 2021 05038
M 2021 06330
M 2021 06276
M 2021 05833
M 2021 04710
M 2021 05774
M 2021 04318
M 2021 05745
M 2021 04303
M 2021 03829

1134
1077
1026
948
1201
1138
1065
904
1053
844
1052
840
800

Denumire marcă
(540)
OGOR
Oh Kimono
OIL CRAFT
OKA PRODUCTION
One day dental
checkup by Luxury
Dental Clinic
ONLY ONE
ONSEC
ON TOP CHALET
ACASĂ, ÎNTRE MUNȚI
O Ottoman's Good
food is good mood
OPTIUNI de CARIERĂ
Oralgeek
smart oral care
ORIGINALLY FRUTTIA
OSCAR
P 1967 PAN GROUP
FABRICA DE PÂINE
Pâiniţa
palotakoncert
Pământul Strămoşesc
Pampers Harmonie
Gentle skin protection
& plant-based
ingredients Sanfter
Hautschutz &
pflanzenbasierte
Inhaltssoffe Contains
premium cotton
Enthalt PremiumBaumwolle Up to 12
hours dryness Bis zu
12 Stunden trockenheit
Perfume and lotion
PANFIL
Pappy
PARADISE
PARAISIO
PARLIAMENT
CODE EDITION
Partener MELINDA
INSTAL confort prin
instalaţii de calitate
PASINDORA BY
DANA DEACONU
1323

Nr. depozit
(210)
M 2021 03029
M 2021 02843
M 2021 06331
M 2020 09085

M 2021 04989
M 2015 03971
M 2021 06010
M 2021 06329
M 2021 06281
M 2021 03245
M 2021 05809
M 2021 05264
M 2021 06883
M 2019 03655
M 2020 07230
M 2021 05636
M 2021 07026

M 2021 05869
M 2021 02931
m 2021 06958
M 2021 06507
M 2021 04269
M 2021 06379

pag.
736
717
1209
673
944

631
1089
1200
1140
741
1060
991
1262
646
653
1036
1265
1073

727
1263
1252
833
1234
638

M 2016 02758
M 2021 03992
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Pasteria dei signori
PAUNYX
PEDALAS MOVING
FOR A BETTER LIFE
Pensiunea Transilvania
Locul tău în
inima Ardealului
PERFECT SHIRT
PERITA
Petite bistro déjeuner - depuis 1983
Piazzetta QUEEN MARY
PIESE AUTO AS
Piteşti, oraşul meu!
PITESTI RESIDENCE
PLARTHS
PLUG IN
POLICLINICA UNION
POLOVRAGI TĂRÂMUL
LUI ZAMOLXIS
ponton GREEK
COFFEE TO GO
PORTIE DE EMOTIE
Prein
Premium QUALITY
Premium QUALITY
Premium QUALITY
Premium QUALITY
Premium QUALITY
PRIMAFARM Sanatate
din Prima Rețetă
proprie de forte gel
Farmacist Eugen Marcu
PRIME BURGER
PRIMUL ACOPERIȘ
PRINTING SERVICES
PROASPETE de la noi
Profitax
Profluo
PROIECTUL SALT
PROJECT ZERO
PROJECT ZERO
PROMESSE FREE
SHOP Clearly different.
PROMOTIS

Nr. depozit
(210)
M 2021 05644
M 2021 05452
M 2021 06212

pag.

Denumire marcă
(540)
PROTECTS
PROTERM
PRO TRIBAL OUTLET
PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS
Puerto Café
QUANTUM Garden
Quicksmart get
smart instantly
QUOTIDIEN
RADIOAVENTURA ZU
radio POZITIV MEREU
ÎNSUFLEȚEȘTE
RAHA PARTY
RÂNCASKI
Râncaski Park
RANOTY
RĂSTĂUȚE
Maramureșene
REAL FOODS
Mâncare cu suflet!
REALITATEA MEDIA
REAL TRANSLATIONS
Rec!a Nation
REMBKA
REMINAX
RESETAR
respo
respo
RESPO
RESPO DEEE
REŢEAUA MEDICALĂ
PRO BIO DEVOTATĂ
SĂNĂTĂŢII TALE
RHINO GRES
CERAMICA SI
PARCHET ITALIA
RHV TRANSPORT
RIA DO TRADING
RITUL SCOȚIAN
ANTIC și ACCEPTAT
ROBOTHUB
ROBRITAN FISH
ROKA FLEX

1037
1010
1107
651

M 2020 06008
M 2021 03332
M 2021 01738
M 2017 07727
M 2021 05618
M 2021 05576
M 2021 05136
M 2021 06078
M 2021 04411
M 2021 04877
M 2021 05786
M 2021 04678
M 2021 05797
M 2021 05895
M 2021 01126
M 2021 04852
M 2021 04851
M 2021 04849
M 2021 04848
M 2021 04850

M 2021 03478
M 2021 04676
M 2021 06184
M 2021 03238
M 2021 05251
M 2021 06031
M 2021 03682
M 2021 05168
M 2021 06436
M 2021 06428
M 2021 02990
M 2021 06402

753
700
640
1029
1024
977
1099
846
917
1056
899
1058
1077
694
916
916
915
914
915
764

898
1105
740
991
1093
772
983
1249
1247
729
1244
1324

Nr. depozit
(210)
M 2017 07853
M 2016 00927
M 2021 05578
M 2021 06282
M 2021 06370
M 2021 05699
M 2021 03327
M 2020 07903
M 2021 05740
M 2021 05476
M 2021 05861
M 2021 05130
M 2021 05129
M 2021 03814
M 2021 04821
M 2021 05203
M 2021 05684
M 2019 01320
M 2021 02553
M 2021 03017
M 2014 07930
M 2014 07377
M 2021 05117
M 2021 05118
M 2021 05115
M 2021 05112

pag.
641
635
1024
1140
1222
1043
748
659
1051
1014
1071
977
977
787
914
987
1042
644
713
735
623
621
976
976
975
974
1023

M 2021 05574
980
M 2021 05154
M 2021 06407
M 2021 03481
M 2020 05849
M 2021 05734
M 2021 00436
M 2012 01321

1245
764
650
1050
688
613
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
ROMANIA
FACUTENSUD 2020
HANDCRAFTED
Romcard by SIBS
Partner in Payments
ROXENN DESIGN
SAFARI
SĂNĂTATE
ÎNAINTE DE TOATE
SÂNTILIA - NEDEIA
MOCĂNEASCĂ
SANVERO COMPLEX
de VITAMINE
și MINERALE
PLUS Susține
buna funcționare
a sistemului
imunitar și nervos
Sanvero Healthcare
SEE YOU
SELECT RESIDENCES
by Anchor Grup
SENZORIA
SERVICIUL DE
PAZĂ PODARI
SETHEI
Şezătoare muzicală
SFÂNTUL CINCI
La bine şi la greu
SHAORMERIA C&A
SiliFIKAT
simplera
Smart Archive
SMART CLINOR
SmartVolt
SmileART
SNAGOV NUFERILOR
RESIDENCE
Softbinator
SOLARIS
solas apartments
SONORUM
SOSTONED
SOUNDBOX
SPeKtaR

Nr. depozit
(210)

pag.
821

M 2021 03944
M 2020 08053
M 2021 01862
M 2014 04678
M 2020 08565
M 2016 00796

662
704
615
668
635
767

M 2021 03512
M 2021 05393
M 2021 03078
M 2021 04703
M 2021 06443
M 2021 05059
M 2021 01878
M 2021 06307
M 2021 00208
M 2021 05060
M 2021 04793
M 2021 05577
M 2015 03758
M 2021 03606
M 2021 06017
M 2021 06120
M 2021 06283
M 2021 04554
M 2021 06071
M 2021 05544
M 2021 05455
M 2021 06023
M 2019 01341
M 2021 06430

1006
737
900
1249
950
705
1175
686
950
912
1024
629
770
1089
1102
1141
865
1097
1020
1012
1092
645
1248

Denumire marcă
(540)
Spitalul POLIMED
Podu Turcului
SPORTDAY.RO
Spune NU risipei !
SQUARE 7
SQUAREBOX
SQUARETIME
Stero Slots
Stero Slots
Ştiinţă şi Tehnologie
STIRI EST
WWW.STIRIEST.RO
STONEBIRD FESTIVAL
SUPERBET SuperExtra
Supercard by SIBS
Partner in Payments
Supercard by SIBS
Partner in Payments
superi CAFEAUA
SURFACADEMY
SWITCHBOARD
Taina florilor
Apicola Costache
TAP TRADITIONAL
AUTHENTIC
PIZZA & MORE
TARAMUL LEILOR
LIONS' REALM
TaxaTimbru.ro
by MyJustice
TB TRENDYBABIES
TEAM Courier
NOI CHIAR
LIVRĂM LA TIMP
Teatrul de Artă
Socială MINA
TEATRUL DE
PE TEATRU
Teatrul FANTASIO
TEATRUL REGINA
MARIA ORADEA
TE IMPLICI.RO
telasys GRIJĂ DE
TINE, ORIUNDE
TELEORMĂNEL
TELURIC
1325

Nr. depozit
(210)
M 2021 06386
M 2021 04932
M 2021 05114
M 2019 01327
M 2019 01339
M 2019 01336
M 2021 06335
M 2021 06334
M 2014 08297
M 2021 06082
M 2021 04506
M 2021 04029
M 2020 08054
M 2020 08052
M 2021 03042
M 2021 04288
M 2019 01338
M 2016 00617

pag.
1237
931
975
644
645
644
1210
1209
625
1100
857
823
665
661
736
839
645
634
1075

M 2021 05884
M 2021 06526
M 2021 02170
M 2021 06521

1255
706
1255
1235

M 2021 06382
M 2021 05440
M 2015 03877
M 2021 04642
M 2014 08067
M 2014 07180
M 2021 05284
M 2021 03258
M 2021 06001

1009
630
897
624
620
993
744
1088
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Te Me
TERRASOV TRADE
TGA encon
THE BikeHub
LIFESTYLE MOBILITY
THE CROWN
by Maria Iacob
THE GREEN PROJECT
knowledge at work
THE MOOD
SPECIALITY
COFFEE & DRINKS
THERME RESIDENCE
theXclusive
Tiessa
TIMISOARA
CONVENTION CENTER
TJ THIA JEWELLERY
to go
TOPCOAT
TOP SALOANE
TOP saloane BY
TOP SALOANE
PORTAL WEB
TOSTERIA ITALIANA
made by italics
TRACIA TRACTOR
TRANSFER
RAPID ORICINE,
ORIUNDE, ORICAND
TRANSYLVANIAN
TULIPS FEST
TRIATLON ROMANIA
TRIFU SERVICII
FUNERARE
Profesionale
twist media We
are CASTING!
ULPIO COOKICOFF
ULPIO VITALO
UNISOCIAL Locaşul
Duhului Sfânt
ajutând persoanele
UNITY GROUP
UNIVERSUL
COVOARELOR

Nr. depozit
(210)
M 2021 06228
M 2021 04091
M 2021 05339
M 2021 05927
M 2020 08506
M 2021 06400

pag.

Denumire marcă
(540)
UN SEMN DE IUBIRE
URBAN MIRROR
Vag Auto Group
Shop-Online
VARIOUS VP
COSMETICS
VATRA BOIEREASCĂ
VBI BUNATATI
DIN ROMANIA
CAMARA BOIERULUI
Versatil Distribution
VICII DOMENIUL
SERENIA
VICODORII
Vinerea Filmului
Românesc
Viomar Trans
VIPERX
VisulParintilor.ro
Vitalitas Centru de
longevitate activă
VITAMINA C
1000 mg Sanvero
VOCEA FEMEILOR
VOL café
Vopsea ignifugă
SLATISOL
Vopsele Colorate
Profesionale
MICCAROM
VRAJIMATURICA
VREAU ALPIN . RO
VULCANIZARE ALEX
VULCAN RESIDENCE
VYCMAR PROTECT
webefektiv
creative agency
WELL DONE
WESTFIELD
Bun venit acasă!
west pools
WET HARD SELTZER
WET MINTY LIME
White Cab
WILD & FREE

1111
824
1003
1081
668
1244
942

M 2021 04982
M 2021 04760
M 2021 05330
M 2021 06289
M 2021 05457
M 2021 02891
M 2021 05730
M 2021 05249
M 2015 02979

906
999
1142
1012
725
1050
990
627
627

M 2015 03144
M 2021 05824
M 2021 05157

1063
982
852

M 2021 04466
M 2021 03113
M 2021 05465

738
1013
1087

M 2021 05985
M 2014 06554
M 2021 06347
M 2021 06348

M 2021 05477
M 2021 05621
M 2021 05503

618
1213
1213
1014

1030
1018
1326

Nr. depozit
(210)
M 2021 06323
M 2021 05793
M 2021 05647
M 2021 05592
M 2021 00538

M 2021 05270
M 2021 05438
M 2021 04688
M 2015 04862
M 2021 06245
M 2021 06450
M 2021 01855
M 2021 06310
M 2021 06204
M 2021 03510
M 2021 04928
M 2021 06369
M 2020 09064

pag.
1199
1057
1039
1027
689
992

1009
900
632
1122
1252
703
1176
1106
766
919
1222
671
1131

M 2021 06261
M 2021 04929
M 2021 06279
M 2021 05213
M 2021 05728
M 2016 08062
M 2021 05511
M 2021 05331
M 2014 08276
M 2021 04988
M 2021 06416
M 2021 06418
M 2021 05708
M 2021 05307

924
1139
989
1048
640
1019
1000
625
944
1246
1246
1044
993
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
WINDOO
WIND POWER
WINONE
WINTER I PIKE ION
WKT GUARD
Wu Wei Marketing
www.freevolt.ro
XCMG
XeLON
X Imobiliare Cu noi
visurile devin realitate !
XPAND SERVICII
CURĂŢENIE
yepp
YOU
YOU
Yummy HANDMADE
COSMETICS
Zaliano
POTTERY SHOP
zamo
ZAZEN
Zenlife
ZENUK
ZHERO RESIDENCE
ZIARUL CEAHLĂUL
ZILELE
BUCUREŞTIULUI
ZIPPY
ZIRCOMED DENTAL
Z Zadiloc
ZZ ZUTOPIA

Nr. depozit
(210)
M 2021 03883
M 2021 03882
M 2021 04405
M 2021 05520
M 2021 04189
M 2021 06424
M 2021 06260
M 2021 05892
M 2021 05103
M 2021 06094
M 2021 05062
M 2021 04284
M 2015 02950
M 2015 02951
M 2021 05137
M 2021 05424
M 2021 05490
M 2021 04990
M 2020 07328
M 2021 05210
M 2021 03821
M 2014 06607
M 2011 06981
M 2021 06255
M 2021 05597
M 2021 06345
M 2016 01946

pag.
814
813
845
1019
832
1247
1131
1076
957
1100
951
839
626
626
979
1008
1014
945
655
988
794
619
613
1130
1028
1213
637
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2021 06382
M 2021 06444
M 2021 02990
M 2021 06237
M 2021 05656
M 2016 00927
M 2021 03883
M 2021 03882
M 2021 06326
M 2021 04603
M 2021 04819
M 2020 07230
M 2021 05103
M 2020 07933
M 2020 09380
M 2021 02488
M 2021 06362

"OPEN TEAM" SRL
A.S.V ANDU GROUP SRL
A&A DISTRIBRANDS PARTNER SRL
A&A MEDICAL VET SRL
ACM BRANDS DISTRIBUTION SRL
ACTIVE MASTER SOLUTION SRL
AEOLUS TYRE CO., LTD
AEOLUS TYRE CO., LTD
AETHER SRL
AGACHE DIONISIE AUREL
AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA
AGROPAN IMPEX SRL
AGROSELLING SRL
AGROSERV MARIUTA SA
AGROVIT SOLIS SRL
ALESI NB SRL
ALEXANDRA CONSTANTIN
ALEXA ROXANA ANDRA
MIHAI MARCUS RALF
ALGABETH COM SRL
ALIRA RECRUITMENT SRL
ALL IN ONE LEARNING SRL
ALPIN 57 LUX S.A.
ALTECOVENT SRL
ALUFIL SRL
AMB WINE COMPANY SRL
ANA - CRIS SRL
ANA-MARIA PEREŢIANU
ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.
ANDRASMILE ALX SRL
ANDREI IOAN GALUT
ANDREI IRINA
BOGDAN MIHNEA-IONUȚ
ANDRU IOSEF CONSULTING SRL
ANGEL GOMEZ CORES
ANNEMARIE VĂDUVA
ANTECH CONSULTING SRL
ANTENA TV GROUP SA
ANTONIO FOOD DEP S.R.L
AQUATOR TRANSILVANIA S.R.L.
ARC CONSTRUCT METAL SRL
ARDELEAN ANDREI
CHIRTEȘ NICOLAE-DANIEL
BUZATU BOGDAN-SEBASTIAN

M 2021 05861
M 2021 04157
M 2021 06381
M 2021 06136
M 2021 06279
M 2021 03833
M 2021 05289
M 2016 02536
M 2020 09064
M 2015 03524
M 2021 04703
M 2021 04310
M 2021 06320
M 2021 03944
M 2021 06184
M 2021 00695
M 2015 02979
M 2021 06275
M 2021 04130
M 2021 05884
M 2021 06395
M 2021 00156

M 2021 05107
1328

pag.
1235
1250
729
1111
1041
635
814
813
1200
880
913
653
957
660
673
713
1218
1071
831
1234
1103
1139
801
993
638
671
627
900
841
1198
821
1105
693
627
1137
830
1075
1243
682
974
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
ARIA BLACK SECURITY
ARTA ELEGANŢEI SRL
ASLAN EGEVIT
PERIFAN MIHAI
ASOCIATIA CASA DINTRE TEI
ASOCIATIA CONFEST EGYESÜLET
ASOCIATIA CULTURAL CRESTINA JUSTINIAN TECULESCU
ASOCIAŢIA EOS DART
ASOCIATIA JAZZ.RO
ASOCIATIA JAZZ.RO
ASOCIAȚIA LUMINA LEX
ASOCIAŢIA ORADEA - RENAŞTEM ÎMPREUNĂ
ASOCIAŢIA PĂMÂNTUL STRĂMOŞESC
ASOCIATIA PENTRU ADMINISTRAREA RITULUI SCOTIAN
ASOCIATIA RE-DESIGN
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT
ASOCIATIA RESPO DEEE
ASOCIATIA RESPO DEEE
ASOCIATIA RESPO DEEE
ASOCIAŢIA RESPO DEEE
ASOCIAŢIA RESPO DEEE
ASOCIAŢIA RESPO DEEE
ASOCIAŢIA RESPO DEEE
ASOCIATIA SOCIETATEA MUSICA ANTICA
ASTRID IMPEX SRL
ATELIER WOOD FURNITURE SRL
AUTO & AGRO MAGMANN SRL
AUTO AS INTERNATIONAL SRL
AUTOSERVICE PASTRAV SRL
AVAL CASE SRL
AVICARVIL SRL
AVI PROD GRUP SRL
AZRA FRESH FRUCT SRL
BAJENARU ADRIAN CLAUDIU
BALAN SILVIU
BALIKA GHEORGHE
BALTEŞI IONUŢ
PLETEA RĂZVAN IONUŢ
BANAT ELECTRONICS S.R.L
BANQUE BANORIENT FRANCE S.A. SUCURSALA ROMÂNIA
BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETÀ PER AZIONI
BENDEAC MIHAI-VALENTIN
1329

Nr. depozit
(210)
M 2021 06861
M 2021 06457
M 2021 06573
M 2021 04841
M 2021 05636
M 2016 00796
M 2021 05862
M 2014 08034
M 2014 08035
M 2021 02660
M 2021 06595
M 2021 07026
M 2020 05849
M 2021 01390
M 2021 05476
M 2021 05477
M 2021 05117
M 2021 05116
M 2021 05118
M 2021 05112
M 2021 05113
M 2021 05114
M 2021 05115
M 2021 06299
M 2021 05783
M 2021 03828
M 2021 04907
M 2021 05576
M 2021 00538
M 2019 07362
M 2021 03658
M 2021 05798
M 2021 04249
M 2021 05818
M 2021 05038
M 2021 04982
M 2021 05809
M 2021 05006
M 2021 06414
M 2021 06323
M 2021 01371

pag.
1262
1252
1257
914
1036
635
1072
623
624
716
1257
1265
650
697
1014
1014
976
975
976
974
975
975
975
1174
1055
797
917
1024
689
647
772
1059
832
1063
948
942
1060
945
1245
1199
696
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
BERZESCU MARTA-VICTORIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
BEST GARDEN SEED S.R.L.
BEST SRL
BEST SRL
BIBORTENI AQUA SRL
BIO BANAT ORG SRL
Bistriceanu Claudia-Daniela
BLAJ DANIELA - SORINA
BLOOM COMMUNICATION SRL
BLOOM COMMUNICATION SRL
BONDOC CĂTĂLIN
BOUTIQUE CADEAUX SRL
BRASOVEANU EMMA ROXANA
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A
BRING TRADE SRL
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
BUZDUGAN CRISTIAN GABRIEL
C&A FRESH FOOD DELIVERY S.R.L.
CABINET DE AVOCAT CORINA-RUXANDRA POPESCU
CÂINEANU FLORINA
CAMPEADOR SRL
CAMPEADOR SRL
CĂPEȚ NICOLAE-MIHAI
CARPATHIAN MOTION PICTURES SRL
CENTRUL DE CULTURĂ AL JUDEȚULUI BIHOR
CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB
CERTION S.R.L.
CHEMFOR BALKAN SRL
CHOCOLATE FOUNTAINS SRL
CITY GARDEN RESIDENCE SRL
CLAU SEWL DEVELOPMENT SRL
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL
CLINCIU ANA-MARIA
CLINICA OANA NICOLAU SRL
CLUBUL SPORTIV DE LA ALPINISM LA TURISM VICOV BUKOVINA
COCIS CRISTIAN
CODREANU MIRELA
COFETARIA BLISS SRL
1330

Nr. depozit
(210)
M 2021 04109
M 2020 07908
M 2021 06255
M 2021 06256
M 2021 05926
M 2021 04781
M 2021 06307
M 2021 06446
M 2021 05621
M 2021 05628
M 2021 03244
M 2016 03209
M 2021 06353
M 2021 06432
M 2021 05690
M 2021 06436
M 2021 06428
M 2021 06235
M 2021 05060
M 2016 01648
M 2021 04577
M 2021 06602
M 2021 06608
M 2021 04506
M 2021 05879
M 2021 05836
M 2011 06981
M 2021 05502
M 2021 06384
M 2021 04264
M 2021 01818
M 2021 01582
M 2021 03378
M 2021 06245
M 2021 03377
M 2021 06241
M 2021 06526
M 2021 06278
M 2021 05682
M 2021 03023
M 2021 03620
M 2014 06774

pag.
825
659
1130
1130
1081
909
1175
1250
1030
1032
740
639
1217
1249
1043
1249
1247
1111
950
637
879
1258
1259
857
1075
1069
613
1017
1236
833
703
698
758
1122
753
1115
1255
1138
1042
735
771
619
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Titular
(732)
COFFEE CONCEPT DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.
COLIBRI IMPORT - EXPORT SRL
COLIBRI IMPORT - EXPORT SRL
COMANEANU CRISTIAN GEORGE
COMBIVRA FOCSANI SA
COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER SA
COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL
COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL
COMPANY BUSINESS HOARĂ SRL
COMPLEX APICOL VECESLAV HARNAJ S.A.
COMUNA POLOVRAGI
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
CONSTAR DEVELOPMENT SRL
CONTESTI AGRICULTURA-INDUSTRIE-COMERT SRL
CORNER SOLUTIONS SRL
CORVINUS INTERNATIONAL S.R.L.
COSMO PHARM SRL
COVALIU CONSTANTIN
COVORESCU S.R.L.
CRAFT FLOWERS SRL
CREADENT SRL
CREATIVE MEDIA AGENCY SRL
CREATIVE MEDIA SRL
CREȚU IRINA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE
CRISTACHE LUCIAN MARIAN
CRISTI IACOB CHEFS S.R.L.
CRISTIM 2 PRODCOM SRL
CRISTIM 2 PRODCOM SRL
CRISTINA SIMION-CANTEMIR
CUTURESCU -VALENTIN OCTAVIAN
D.A.I.R. COMEXIM 2000 SRL
DAB AUTO SERV SRL
DAMY ORTOMED SRL
DAN IONUT
CRAIOVEANU MIHAELA
DAVERAS STYLE SRL
DAVISIMI TRADING S.R.L.
DAYSPORTCOM SRL
DEALUL CU AFINE SRL
DECADENCE CAFE MILANO 1918 S.R.L
DESIGN SOFT ENGINEERING SRL
DIGITAL IQ AGENCY SRL
1331

Nr. depozit
(210)
M 2021 05900
M 2021 03892
M 2021 03868
M 2021 06368
M 2021 03256
M 2021 06215
M 2021 04929
M 2021 04930
M 2021 06259
M 2021 06044
M 2021 04678
M 2021 04642
M 2018 06322
M 2021 06276
M 2019 08418
M 2021 03238
M 2021 04772
M 2021 05932
M 2021 04990
M 2021 04304
M 2021 06365
M 2021 03292
M 2021 05249
M 2021 05167
M 2020 07472
M 2021 05659
M 2021 03405
M 2021 02824
M 2021 03893
M 2021 05793
M 2021 06369
M 2021 05824
M 2021 01245
M 2021 06244
M 2020 08860
M 2021 03812
M 2021 05424
M 2021 04932
M 2021 05041
M 2021 05797
M 2016 02139
M 2021 05210

pag.
1077
814
812
1221
744
1108
924
927
1131
1094
899
897
643
1138
648
740
908
1083
945
840
1220
745
990
983
657
1041
763
717
815
1057
1222
1063
694
1121
671
780
1008
931
948
1058
638
988
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Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2020 09050
M 2021 04711
M 2021 05919
M 2021 05332
M 2021 05330
M 2021 05331
M 2021 05329
M 2021 05327
M 2021 05328
M 2021 05326
M 2021 05325
M 2021 05333
M 2021 03513
M 2021 03512
M 2021 03510
M 2021 05572
M 2021 06937
M 2021 05419
M 2021 05418
M 2021 05420
M 2021 05203
M 2021 00276
M 2021 06266
M 2021 06265
M 2021 05717
M 2021 06095
M 2021 03245
M 2021 00208
M 2021 05598
M 2021 01632
M 2021 05178
M 2021 05651
M 2021 05177
M 2021 05179
M 2021 05180
M 2021 06072

DINU NICOLETA - LAURA
DOBOS SIMOES FILIPA
DOBRINCU IOAN
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA
DONA. LOGISTICA S.A.
DONA. LOGISTICA S.A.
DONA. LOGISTICA S.A.
DON RADOS WORLD SRL
DOST-TEK SRL
DOVAN INTERNATIONAL
DOVAN INTERNATIONAL SRL
DOVAN INTERNATIONAL SRL
DRAJA OCTAVIAN MIRCEA
DUDAU RALUCA MARIA
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
EASYMOM SRL
ECOWOODBAG SRL
EDUCATIVA SRL
EFFECTIVE ADVERTISING AGENCY SRL
EISBERG GELATO SRL
ELECTRIK CLASIC TECHNOLOGY S.R.L.
ELEFANT ONLINE SA
ELEFANT ONLINE SA
ELEFANT ONLINE SA
ELEFANT ONLINE SA
ELEFANT ONLINE SA
ELISA MED SRL
ENE CIPRIAN-CATALIN
POPESCU ANDREI
ENOVO MARKET ONLINE
EPURE & LOHMANN SCA
EURO-ALCO S.R.L.
EUROPEAN FAIR TRADE SRL
EVENTYA CO SRL

M 2021 04549
M 2021 05734
M 2016 01012
M 2021 05979
M 2021 05186
M 2021 04638
1332
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671
905
1080
1001
999
1000
998
996
997
995
994
1002
768
767
766
1023
1262
1007
1007
1007
987
686
1132
1132
1045
1100
741
686
1028
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984
1039
984
984
984
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865
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636
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986
883
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Titular
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EXCLUSIVE BUSINESS TEAM SRL
ION BRAD
EXCLUSIVE BUSINESS TEAM SRL
ION BRAD
EXCLUSIVE FASHION SRL
FABINGER MICHAL
FĂRCAȘ LUCIAN-VALENTIN
FARTUD SRL
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TEQBALL
FEDERATIA ROMANA DE TRIATLON
FIELD DATA ZOOM S.R.L
FILIALA REGIUNEA ILFOV A ASOCIATIEI INTERNATIONALE A
POLITISTILOR - SECTIA ROMANA
FIRST IT BUSINESS SOLUTIONS SOFTWARE SRL
FLODAS SKY TURISM SRL
FLOREA NELU FLORIN
FLUID STRUCT SRL
FOLEA BIANCA-MARIANA
FOLOSTINA ADRIAN MADALIN
FORBAKE SYSTEMS SRL
FOX MAG RO
FUMEVAPES TRADING SRL
FUNDAȚIA HERA PENTRU FAMILIE
FUNDATIA INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST
G.M.CONSTRUZIONI S.R.L.
GABRIELA LIANA BADEA-MITITELU
GAITAN LOREDANA
GAITAN MIHAELA
GARDEN CENTER GRUP
GARDEN PROIECT SRL
GDS SOFTGUARD SRL
GEBRUDER ESAT SRL
GELMAXIM S.R.L.
GENERAL ME.EL ELECTRIC SRL
GENERAL TRANSCOM SRL
GEORGETA BURLEA
GEORGIANA NECULA
VEYSI YUKSEL
GHEORGHE DANULETIU
GHILFISH MEDIA S.R.L.
GINGARAS NICOLETA GEORGIANA
GOLDEN AUTO IMPEX SRL
GOOD CARS ONLINE S.R.L
GRADINARU ELENA
1333

Nr. depozit
(210)
M 2014 06255
M 2014 06256
M 2021 05903
M 2021 05725
M 2021 02942
M 2021 03484
M 2021 07829
M 2021 05465
M 2021 03029
M 2021 05832
M 2021 05936
M 2021 06366
M 2015 04862
M 2021 06280
M 2021 06056
M 2021 05950
M 2021 05834
M 2020 09410
M 2021 06133
M 2021 05722
M 2013 08305
M 2021 02581
M 2021 03719
M 2021 05437
M 2021 05788
M 2021 05699
M 2021 06218
M 2021 04188
M 2018 03310
M 2021 06689
M 2021 06374
M 2021 03478
M 2021 04653
M 2021 06008
M 2021 04312
M 2021 03042
M 2021 05611
M 2021 05794
M 2021 06378
M 2019 04469

pag.
616
617
1080
1048
729
765
1270
1013
736
1064
1083
1221
632
1139
1094
1086
1066
674
1102
1047
614
714
773
1009
1057
1043
1109
831
641
1260
1225
764
897
1089
843
736
1029
1058
1233
647
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Titular
(732)
GRELUŞ MIHAELA
GROENLANDA SERV SRL
GRUPUL MEDIA CAMINA ((GMC)
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) SRL
GURAN ROBERT-LAURENTIU-NICOLAE
HANDMADE PASTA S.R.L.
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.
HARRIS HOLDING
HASAN KARA
HASSTING CONCEPT SRL
HELIN WIPES SRL
HIDRONIC SRL
HOBAN ANDREI - PAUL
HODOR GEORGE
HOLLAND FARMING AGRO SRL
HOTEL VICTOR SRL
I.I. APOSTU VIOREL
ID SOLUTIONS TECH S.R.L.
IHB LANGUAGE TRAINING CENTER SRL
IHB LANGUAGE TRAINING CENTER SRL
IKON TRADING SRL
ILIE MIHAI
ILIESCU LAURENTIU
INDESIGN SRL
INFINITY TELECOM SRL
INFOREG
ING BANK N.V AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI
ING BANK N.V AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI
INSPIRE CONCEPT SRL
INTELLIGENT PROJECTS SRL
IOANA IULIA HUIDUC
ION CONSTANTIN
ION DANIEL-ALEXANDRU
IONESCU SABINA
IOVĂNESCU RADU-LUCIAN
IQUALITY SRL
IRISH BARBER S.R.L.
IT COM EUROCONSULT SRL
IULIAN ALECU
IULIA PANȚURU
IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL
JAM SESSION AGENCY S.R.L.
JITARU OANA
1334

Nr. depozit
(210)
M 2021 05578
M 2021 05902
M 2021 05740
M 2021 05742
M 2021 06123
M 2021 04821
M 2021 05520
M 2021 00339
M 2014 04678
M 2021 04918
m 2021 06958
M 2021 05941
M 2021 04303
M 2021 05187
M 2021 03846
M 2021 06344
M 2021 06450
M 2020 06029
M 2021 02126
M 2021 06202
M 2021 04014
M 2021 00551
M 2021 05444
M 2021 01450
M 2021 05674
M 2021 04091
M 2014 07202
M 2014 07203
M 2021 02799
M 2021 01286
M 2014 07821
M 2021 04909
M 2021 05544
M 2021 01992
M 2021 03229
M 2021 02595
M 2021 04411
M 2020 09085
M 2021 03805
M 2021 06342
M 2021 06377
M 2021 03287
M 2021 01126
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1024
1079
1051
1052
1102
914
1019
687
615
918
1263
1083
840
986
802
1212
1252
651
706
1106
823
690
1009
697
1041
824
620
621
716
695
622
918
1020
706
739
715
846
673
774
1211
1227
745
694
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JOINT STOCK COMPANY FATS AND OIL INTEGRATED WORKS
JOINT STOCK COMPANY FATS AND OIL INTEGRATED WORKS
JOINT STOCK COMPANY FATS AND OIL INTEGRATED WORKS
JOINT STOCK COMPANY FATS AND OIL INTEGRATED WORKS
JOINT STOCK COMPANY FATS AND OIL INTEGRATED WORKS
JO PLATFORM STUDIO S.R.L
JRV EXCLUSIVE SRL
JUNCAR MIHAI
JUSTIȚIE XXI SRL
KANDIA DULCE SA
KANDIA DULCE SA
KARTALI PROD SRL
KASEM YASSER
KEMO VENTURE SRL
KERANGUS HOLDINGS LTD
KMG ROMPETROL SRL
KOLY MEDICAL SRL
KOV SCHUTZ 2008 SRL
KPMG ADVISORY SRL
KPMG ADVISORY SRL
KPMG ADVISORY SRL
L.C. EMPIRE OF DESIGN SRL
LĂCĂTUȘ SORIN-MARIUS
LĂLUCIU ANDREI-SILVIU
LIBRARIE.NET SRL
LILA ROSSA ENGROS SRL
LILA ROSSA ENGROS SRL
LILIANA MARILENA FENECHIU
LIVRAM ORICE S.R.L.
LOREDANA KASCHOVITS
LOTUS SEEDS SRL
LUBIANA I & A CONCEPT S.R.L.
LUCIAN PUSCAS COSTE
LUMINITA GALESCU
LUXURA ELITE CLUB SRL
LUXURY HOME S.R.L.
MACKENZIE PROIECTE SRL
MACONDO INVEST S.R.L.
MACROMEX SRL
MADUGALI
MANAGEMENT CERTIFICATION S.R.L.
MANCUNIANS GROUP SRL
MANUEL-PAUL STOICIU
1335

Nr. depozit
(210)
M 2021 04852
M 2021 04851
M 2021 04850
M 2021 04849
M 2021 04848
M 2021 06512
M 2021 03173
M 2021 05104
M 2021 02170
M 2021 06347
M 2021 06348
M 2021 05729
M 2021 06429
M 2021 05105
M 2021 04098
M 2021 06331
M 2021 00425
M 2021 03942
M 2021 06043
M 2021 06037
M 2021 06031
M 2020 09387
M 2021 04527
M 2021 05629
M 2021 04163
M 2021 05632
M 2021 05779
M 2014 07852
M 2021 03960
M 2021 03864
M 2021 06424
M 2021 06358
M 2021 03821
M 2021 04535
M 2021 01928
M 2021 06690
M 2021 05284
M 2021 01798
M 2021 03331
M 2021 06393
M 2021 05421
M 2021 06243
M 2021 05828

pag.
916
916
915
915
914
1254
738
958
706
1213
1213
1049
1248
958
825
1209
687
818
1093
1093
1093
673
858
1035
831
1036
1055
622
822
805
1247
1217
794
858
705
1260
993
702
752
1241
1008
1120
1064
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Titular
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MARILAR DINAMIC CONSULTING SRL
MARINOFF MARIUS-CĂLIN
MARTA CLAUDIU-SIMION
MASTERANGE ROMANIA SRL
MATER ANIMA SRL
MATESAN DANIELA-BIANCA
MATES DANIEL
MAURER IMOBILIARE SA
MEDIA MED PUBLICIS SRL
MEDIA SKY SERV SRL
MEDIA SKY SERV SRL
MEDICAL REPRESENTATIVES SRL
MEDICHUB MEDIA SRL
MEGA PRINT S.R.L.
MELINDA IMPEX INSTAL SRL
MERAKI ESTATE SRL
METALS SUPPLY CONSULTING S.R.L.
MIB PRODCOM SRL
MICCA ROM SRL
MICU GABRIEL
MIHAILA GABRIEL ADRIAN
MIHĂILĂ MARIA
MIKONIST CONCEPT SRL
MIT CLIMA HVAC DISTRIBUTION SRL
MOB CONFORT SRL
MODERN MARKET PLACE SRL
MULTIMAGINATION S.R.L.
MUSETESCU RADU-CRISTIAN
MUSET MIRON GABRIEL
MUSTĂREAȚĂ CONSTANTIN-ROBERT
NĂDEJDE CONSTANTIN-OVIDIU
NATURALIS SRL
ND PHARMA SRL
ND PHARMA SRL
ND PHARMA SRL
NEAMŢU TEODORA-CRISTINA
NECŞULESCU CLAUDIU
NEI VIEW S.R.L.
NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL
NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL
NICULESCU SORIN ROMULUS
NISTOR ANDREI-ŞTEFAN
NISTOR ANDREI-ȘTEFAN

Nr. depozit
(210)
M 2021 03485
M 2021 02808
M 2021 05599
M 2021 02886
M 2021 04544
M 2021 05503
M 2021 05708
M 2021 06388
M 2015 03804
M 2021 06334
M 2021 06335
M 2015 04042
M 2021 06383
M 2021 06228
M 2016 02758
M 2021 07102
M 2021 06352
M 2021 06225
M 2021 06261
M 2021 06120
M 2021 04407
M 2021 01391
M 2021 03829
M 2016 00504
M 2020 08703
M 2021 06312
M 2021 04878
M 2021 05440
M 2021 04430
M 2021 00164
M 2021 04956
M 2021 04979
M 2021 04793
M 2021 04794
M 2021 04795
M 2021 05597
M 2021 06001
M 2021 04622
M 2021 06271
M 2021 06268
M 2021 05810
M 2021 04319
M 2021 04318
1336

pag.
765
716
1028
725
864
1018
1044
1237
629
1209
1210
632
1235
1111
638
1270
1214
1110
1131
1102
845
697
800
634
670
1177
917
1009
847
683
933
937
912
913
913
1028
1088
881
1134
1133
1061
844
844
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Nr. depozit
(210)
M 2021 06329
M 2021 05205
M 2021 05833
M 2021 05871
M 2021 05872
M 2021 05774
M 2020 06008
M 2021 05455
M 2021 02843
M 2021 05137
M 2021 05969
M 2021 05745
M 2021 03627
M 2021 06196
M 2021 06281
M 2021 06349
M 2021 05949
M 2021 06010
M 2021 05942
M 2021 02931
M 2019 03655
M 2021 05644
M 2021 01690
M 2021 05452
M 2021 06212
M 2021 05587
M 2021 03332
M 2021 05927
M 2021 03467
M 2021 05461
M 2015 03971
M 2021 06379
M 2021 06410
M 2021 06508
M 2021 00950
M 2021 05866
M 2021 04760
M 2021 05786
M 2021 04969
M 2020 08465
M 2021 07097
M 2021 07093
M 2021 06282

NIȚU ANDREI-RĂZVAN
NOGHI MIHAITA-SORIN
NOVAMBIENT SRL
NOVARTIS AG
NOVARTIS AG
NUTU - SHOPALL SRL
OANCEA DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
OCTIMA VINIS SRL
OH KIMONO SHOP SRL
OLÁH ATTILA
OLTINA IMPEX PROD COM SRL
ONEIRO ARC GARDEN SRL
OPREA DUMITRU
OSCAR CREATIVE SRL
OTTOMAN CUISINE SRL
PANATZIU BALAS NICOLAE RADU
PANDELEA CONSTANTIN
PANDELEA CONSTANTIN
PANFIL CONSULT SRL
PANFIL MIHAI
PAN GROUP SA
PASTERIA VICENTINA SRL
PĂUN BOGDAN
PAUNYX INVEST COMPANY S.R.L.
PEDALAS RO SRL
PEPSICO, INC.
PERFECT SHIRT SRL
PETREA CĂTĂLIN RADU
PETRE EVELINA-IONELA
PETRE MONA
PFA POPA OCTAVIAN AURELIAN
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
PIRAMID INTERNATIONAL SA
PIRAMID INTERNATIONAL SA
PLASTIC INJECT SRL
PMC GREEN ENVIRONMENT SRL
PODUȚ-PĂUN OANA
POLICLINICA UNION SRL
POPA DANIEL
POPOVICI CATALIN IONUT
PORKPROD S.R.L.
PORKPROD S.R.L.
POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL
1337

pag.
1200
987
1065
1074
1074
1053
651
1012
717
979
1086
1052
771
1105
1140
1214
1085
1089
1084
727
646
1037
699
1010
1107
1026
753
1081
763
1013
631
1234
1245
1252
693
1073
906
1056
936
667
1269
1267
1140

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC
PRICOPI DOINITA-DANIELA
PRIMĂRIA BORȘA
PRIME BURGER SRL
PROBIO ECO EXPERT SRL
PROFARMA HOLDING SRL
PROFI ROM FOOD S.R.L.
PROFI ROM FOOD S.R.L.
PROFI ROM FOOD S.R.L.
PROFLUO SRL
PROMOTIS ID SRL
PROTECT PHONE S.R.L.
PRO TV SRL
PUSCASU GH. CEZAR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
Q.F. LABORATORIES SRL
Q.F. LABORATORIES SRL
QUADRIVIUM INTERNATIONAL RETAIL CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM INTERNATIONAL RETAIL CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM INTERNATIONAL RETAIL CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM INTERNATIONAL RETAIL CONSULTANTS SRL
QUADRIVIUM INTERNATIONAL RETAIL CONSULTANTS SRL
QUANTUM NORD SRL
QUICKSMART SRL
RAA ENTERTAINMENT & EVENTS S.R.L.
RADU BUCATARU
RADU SILVIU FLORIN
RADU SILVIU FLORIN
RALUCALEX SRL
RANKINE SRL
RAUTI ANDREI DAN
RAVENCLAW CONSULT SRL
REAL PREMIUM TECHNOLOGY S.R.L.
RECLANATION SRL
REGAL FRM ANDREI SRL
REMBKA SRL
REMEDIAVERT SRL
REMIG PRES SERV SRL
RIVIAN IP HOLDINGS, LLC
ROBRITAN FISH SRL
1338

Nr. depozit
(210)
M 2021 06285
M 2021 06423
M 2021 06430
M 2019 02590
M 2021 04757
M 2021 04676
M 2021 05574
M 2021 05844
M 2021 05251
M 2021 06274
M 2021 06273
M 2021 03682
M 2021 06402
M 2021 06330
M 2021 06389
M 2014 07930
M 2021 06239
M 2021 06240
M 2019 01327
M 2019 01336
M 2019 01339
M 2019 01341
M 2019 01338
M 2021 05166
M 2021 03327
M 2021 05033
M 2021 01546
M 2021 06556
M 2021 05802
M 2021 01383
M 2021 02891
M 2021 03919
M 2021 04414
M 2021 03606
M 2021 02553
M 2021 01738
M 2021 03017
M 2021 01355
M 2021 06336
M 2021 05096
M 2021 00436

pag.
1142
1246
1248
646
905
898
1023
1071
991
1137
1134
772
1244
1201
1239
623
1114
1115
644
644
645
645
645
983
748
947
698
1256
1059
696
725
817
847
770
713
700
735
695
1210
952
688
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
RODBUN GRUP SA
ROFIX COLOR DESIGN SRL
ROMAQUA GROUP S.A.
ROMTOX SALES GROUP SRL
ROȘCA ALEXANDRU
ROȘCA ROLAND-ADRIAN
ROZIN DRAGUSIN
RUS ANDREEA-ELENA
S.C. 2A FARM S.R.L.
S.C. ANTIBIOTICE S.A.
S.C. BACKERS EVENT S.R.L.
S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L
S.C. COFFEE PLACE S.R.L.
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
S.C. EVOWEB S.R.L.
S.C. EVOWEB S.R.L.
S.C. FOCUS TRAINING & COACHING S.R.L.
S.C. HERBAGETICA S.R.L.
S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L.
S.C. MERT S.A.
S.C. MERT S.A.
S.C. ONITRADE LTD S.R.L.
S.C. ONITRADE LTD S.R.L.
S.C. ONITRADE LTD S.R.L.
S.C. PALATUL SUTER S.R.L.
S.C. PROTECT PHONE S.R.L.-D
S.C. RANCASKI S.R.L.
S.C. RANCASKI S.R.L.
S.C. REALLIZE CONSULT S.R.L.
S.C. TUCANO COFFEE GLOBAL S.R.L.
S.C. VP AUTHENTIC PRODUCTS DEVELOPMENT S.R.L.
S.C. WE OFFER ALL SERVICE HR INC S.R.L.
S.C. WIND SOFT GRUP S.R.L.
S.C. ZENCOM MEDIA GROUP S.R.L.
S.C GLOBAL REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL
S.C LUCKY INGREDIENTS S.R.L
S.C LUCKY INGREDIENTS S.R.L
S.C MOVE ECO SRL
S.C MOVE ECO SRL
S&M DUAL INVEST SRL
SALADE RADU
SANDA-FLORICA, PĂTRASCU
1339

Nr. depozit
(210)
M 2021 05930
M 2021 06315
M 2021 06096
M 2021 05591
M 2021 05803
M 2020 07030
M 2021 04269
M 2021 06394
M 2021 05652
M 2021 06443
M 2021 05995
M 2021 06370
M 2020 07343
M 2020 07344
M 2021 00564
M 2021 03594
M 2021 03567
M 2021 04564
M 2021 04273
M 2021 06883
M 2021 06507
M 2021 06023
M 2021 06024
M 2021 06025
M 2018 08029
M 2017 07853
M 2021 05129
M 2021 05130
M 2020 07745
M 2020 08589
M 2021 05592
M 2021 06066
M 2021 05646
M 2020 09081
M 2021 06078
M 2021 04687
M 2021 04688
M 2021 02923
M 2021 02924
M 2021 01878
M 2021 03814
M 2021 06372

pag.
1082
1198
1101
1026
1059
652
833
1241
1040
1249
1088
1222
655
656
692
769
768
879
838
1262
1252
1092
1092
1092
643
641
977
977
658
669
1027
1096
1038
672
1099
899
900
726
727
705
787
1224
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SANDRU ANDREI
SANDU DĂNUŢ
SANDU DĂNUȚ
SANITO DISTRIBUTION SRL
SANVERO HEALTHCARE SRL
SARBEI SPEDITION SRL
SAVENCIA SA
SB ADVANCED SYSTEMS LTD
SC ADEVARUL HOLDING SRL
SC ADSERV SRL
SC AGROSERV MĂRIUŢA SRL
SC ALDIS SRL
SC ALEX AUTOFINEAS SRL
SC ALEXDI IMPEX SRL
SC APICOLA COSTACHE SRL
SC ARAMIS FEELING SRL
SC ASCO TOOLS SA
SC A STIL SRL
SC AVAL CASE SRL
SC AVENTURA LIFE TRIP SRL
SC BANAT NETWORK INTEGRATED COMMUNICATIONS SRL
SC BANGSONIC SRL
SC BEGA TURISM SA
SC BIOFRUCT ZEN SRL
SC BODY LINE SRL
SC BRIXLINE SRL
SC CARLTON EVOLUTION SRL
SC CAROLIN SRL
SC CATERING COMPLET SRL
SC CEMIX ROMANIA SRL
SC CERTINVEST SRL
SC COMITAS SRL
SC COMITAS SRL
SC COMOARA MUNȚILOR TRASEE MONTANE SRL
SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL
SC CRYSTAL DENTAL CLINIC SRL
SC DEEA STYLE&BEAUTY CENTER SRL
SC DENTALMED - CLINICA STOMATOLOGICA SRL
SC DIALEXTOY SRL
SC DOMENIILE BLAGA SRL
SC DREAM TRADEMARK STUDIO SRL
SCENTUM OBSESSION SRL
SC ENVIROTEX PRODUCȚIE SRL
1340

Nr. depozit
(210)
M 2014 06175
M 2018 03374
M 2018 07704
M 2021 07007
M 2021 05393
M 2021 05787
M 2021 05633
M 2021 04029
M 2014 08297
M 2020 05275
M 2015 04985
M 2018 05433
M 2021 05213
M 2021 04370
M 2016 00617
M 2021 02484
M 2021 04791
M 2012 04126
M 2021 06027
M 2021 05730
M 2021 05843
M 2021 05720
M 2021 05457
M 2020 07328
M 2020 04661
M 2021 03853
M 2017 07727
M 2021 05868
M 2014 07543
M 2021 03176
M 2021 05618
M 2021 04592
M 2021 04593
M 2021 06227
M 2016 00264
M 2016 00370
M 2021 06425
M 2021 04989
M 2021 06364
M 2021 06399
M 2021 03915
M 2021 06254
M 2021 05874

pag.
615
642
643
1263
1006
1056
1036
823
625
649
632
642
989
845
634
707
912
614
1092
1050
1069
1046
1012
655
649
803
640
1073
622
739
1029
880
880
1110
634
634
1247
944
1218
1244
817
1130
1074
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SC ERDAL-MAR FASHION SRL
SC ERTEC IDEAL GRUP SRL
SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL
SC FITNOTFAT SRL
SC FLORIN CALINESCU MEDIA COMPANY IMPEX S.R.L.
SC FLY HIGH EDUCATION SRL
SC FOOD LAND GALACTIC SRL
SC FREEVOLT SRL
SC GENERAL DIRECT GRUP SRL
SC GEOPOL INTERNATIONAL SRL
SC GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) SRL
SC GULLIVER'S COMMUNICATION SRL
SC KINETO CONSULT SRL
SC KLINTENSIV SRL
SC LEGACY MED SRL
SC LIBRARIILE HAMANGIU SRL
SC LUDO 77 PUB SRL
SC MAXCELL COM SRL
SC MAXCELL COM SRL
SC MOARA GLIGA SRL
SC NAGEL TREND GROUPE SRL
SC OFFICE FRUIT SRL
SC ORGINAL MARKS TRADE SRL
SC OXELO-IS SRL
SC PARALELA 45 TURISM SRL
SC PARALELA 45 TURISM SRL
SC POLIMED SRL
SC RATCH SOLUTIONS SRL
SC REAL TRANSLATIONS SRL
SC RECUPERARE CARDIOVASCULARA SRL
SC RESETAR M SRL
SC RHV TRUCKS SPEDITION SRL
SC RIA DO TRADING SRL
SC ROKA FLEX SRL
SC ROMCARD SA
SC ROMDIL PROD SRL
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL
SC RUSTRANS SRL
SC RUSTRANS SRL
SC SAPNAA ART DESIGN SRL
SC SOLARIS PLANT SRL
SC STEEL VISION SRL
SC SUPERCARD SOLUTIONS & SERVICES SRL
1341

Nr. depozit
(210)
M 2020 08506
M 2014 06346
M 2020 08565
M 2021 01803
M 2021 04776
M 2021 07043
M 2014 06716
M 2021 06260
M 2016 00856
M 2021 05684
M 2016 01946
M 2015 07415
M 2021 06165
M 2021 04710
M 2021 04523
M 2012 04202
M 2016 00672
M 2021 03585
M 2021 03584
M 2020 07903
M 2021 05835
M 2016 00126
M 2021 05895
M 2021 05214
M 2021 06283
M 2021 06284
M 2021 06386
M 2020 07954
M 2019 01320
M 2021 05571
M 2014 07377
M 2021 06407
M 2021 03481
M 2012 01321
M 2020 08053
M 2014 07649
M 2021 05264
M 2021 07078
M 2021 07076
M 2020 06236
M 2021 06071
M 2021 01833
M 2020 08054

pag.
668
617
668
702
909
1266
619
1131
635
1042
637
633
1104
904
858
614
635
769
769
659
1066
633
1077
989
1141
1141
1237
660
644
1022
621
1245
764
613
662
622
991
1267
1266
652
1097
703
665
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SC SUPERCARD SOLUTIONS & SERVICES SRL
SC SUSHI CIRCLE ON SRL
SC TAUBER TERMAL SRL
SC TERMO AMBIENT DESIGN SRL
SC TRIFU SRL
SC V&T FRUCTALCO EXIM SRL
SC VELROM SRL
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC VODAFONE ROMANIA SA
SC VYSCOAT FASHION SRL
SC WEST CO IMPEX SRL
SC WESTFIELD DEVELOPMENT SRL
SC WOLFIE PRINT & DESIGN SRL
SEBASTIAN LUPU
SEDPRESS CEAHLĂUL SRL
SEE YOU SRL
SELVA DECKING SYSTEMS SRL
ŞERBĂNOIU RĂZVAN-IONUŢ
SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. CORP. LTD.
SIGMA CONFORT GRUP S.R.L.
SIMACEK FACILITY SERVICES RO SRL
SIMION FEODOR
SIMPLARIS SRL
SÎNA ADRIAN-CLAUDIU
SLH CAPITAL SRL
SMART RAINBOW SRL
SMART VOLT SRL
SMILE HOLIDAYS SRL
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA
SOHO DISTRIBUTIE SRL
SOLOMEȘ VASILE-ADRIAN
STATIVA IONUT ALEXANDRU
STATIVA IONUT ALEXANDRU
STELIAN MIHALAS
STRAUSS ROMANIA SRL
STRETTO COFFEE 2 GO S.R.L.
STROLEX SGB SRL
STRUNILA OANA
SUAVIS SRL

Nr. depozit
(210)
M 2020 08052
M 2021 00459
M 2016 01495
M 2021 06207
M 2021 05985
M 2020 07861
M 2021 05713
M 2015 03757
M 2015 03758
M 2015 03756
M 2015 02950
M 2015 02951
M 2021 06082
M 2021 04988
M 2014 08276
M 2021 06156
M 2021 05071
M 2014 06607
M 2021 03078
M 2021 03322
M 2021 05136
M 2021 04609
M 2020 07304
M 2020 08408
M 2021 06248
M 2021 05577
M 2021 05751
M 2021 06204
M 2021 06247
M 2021 06017
M 2021 03992
M 2021 05459
M 2021 04554
M 2021 00549
M 2021 06400
M 2021 03873
M 2021 03874
M 2014 05059
M 2021 05360
M 2021 04877
M 2021 06310
M 2021 05438
M 2021 00927
1342

pag.
661
689
636
1107
1087
658
1044
628
629
628
626
626
1100
944
625
1104
951
619
737
746
977
881
653
667
1129
1024
1053
1106
1128
1089
823
1013
865
690
1244
813
813
615
1004
917
1176
1009
693

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
SUCIU SORIN ANDREAS
SUICO EOOD
SUICO EOOD
SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL LIMITED SRL
SURF TRIP INTERNATIONAL SRL
TĂLMĂCEAN CRISTIAN VASILE
TARAȘ RĂZVAN-IOAN
TEATRUL DE ANIMATIE TANDARICA
TEATRUL DE ANIMATIE TANDARICA
TEATRUL DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ
TEATRUL REGINA MARIA
TEICA ROXANA
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
TEMPINI SOLUTIONS RO S.R.L.
TGA ENCON SRL
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
TIESSA COLLECTION SRL
TIRIBAM SRL
TOMA BOGDAN
TRACIA TRACTOR COMPANY S.R.L.
TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRL
TRANS-IMPEX STEFANIA 95 SRL
TRENDYBABIES STORE SRL
TR IT TEAM SRL
TUCANO COFFEE GLOBAL SRL
TUDOREI CONSTANTIN
TURISM COVASNA SA
TURISM COVASNA SA
TURISM COVASNA SA
TURISM COVASNA SA
TURKISH MULTICULTURAL BUSINESS CONSORTIUM
UAT PODARI SRL
URDAREA DANIEL IONUT
UTILDISTRIBUTIE SRL
VADUVA ANNEMARIE
VAG AUTO GROUP SRL
VALENTIN DRAGAN
VASILE-GABRIEL MATEI
VALVIS HOLDING SA
VALVIS HOLDING SA
VASI EMILIAN
1343

Nr. depozit
(210)
M 2021 06321
M 2021 05837
M 2021 05595
M 2021 06308
M 2021 04288
M 2020 04531
M 2021 06447
M 2015 03876
M 2015 03877
M 2021 05168
M 2014 08067
M 2021 01862
M 2014 07180
M 2021 05154
M 2021 05339
M 2021 05869
M 2021 04783
M 2021 06289
M 2021 04928
M 2021 05307
M 2021 05157
M 2021 04466
M 2021 06267
M 2021 06521
M 2020 09293
M 2020 08618
M 2021 03797
M 2021 05560
M 2021 05561
M 2021 05563
M 2021 05564
M 2021 03113
M 2021 05059
M 2021 03258
M 2021 04405
M 2015 03144
M 2021 05647
M 2014 06554
M 2021 06416
M 2021 06418
M 2021 01764

pag.
1198
1069
1028
1175
839
648
1251
630
630
983
624
704
620
980
1003
1073
912
1142
919
993
982
852
1133
1255
673
669
773
1020
1021
1021
1022
738
950
744
845
627
1039
618
1246
1246
701
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)

VASILESCU IRINA-MIHAELA
SZEKELY ANDY-AUGUSTIN
VEL PITAR SA
VICTOR BEBIEN IMPEX SRL
VIPERX DISTRIBUTION
VOCILA ANDREI
VOCI PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI JUSTIȚIE
VULCAN RESIDENTIAL PARK SRL
VYCMAR PROTECT SRL
WARP CONNECTION SRL
WEALTH HOUSE SRL
WEB COFFEE SRL
WEBEFEKTIV SRL
WEBSEED SRL
WHITE DEALS SRL
WKT GUARD SRL
WORLD CLASS DISTRIBUTION SRL
WORLD CLASS DISTRIBUTION SRL
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
XIMOBILIARE S.R.L.
X - PAND SRL
YEPP INTERACTIVE S.A.
YOOKONEK SRL
ZADILOC SRL
ZAMO SHOP SRL
ZAREA SA
ZATIC NICOLAE
ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO. LTD
ZOOM TOYS SRL

M 2021 05495
M 2021 05013
M 2021 05270
M 2021 01855
M 2021 06205
M 2020 08804
M 2021 05728
M 2016 08062
M 2021 05184
M 2021 04112
M 2021 05053
M 2021 05511
M 2021 05239
M 2021 05507
M 2021 04189
M 2021 04505
M 2021 04438
M 2021 05892
M 2021 06094
M 2021 05062
M 2021 04284
M 2021 01919
M 2021 06345
M 2021 05490
M 2021 05864
M 2021 05655
M 2021 03112
M 2021 06292

1344

pag.
1015
946
992
703
1107
670
1048
640
984
829
949
1019
990
1018
832
852
848
1076
1100
951
839
705
1213
1014
1072
1040
737
1173
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(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

Nr.
marcă
(210)
180664
180688
180880
180911
180874
180875
180911
181153
181206
180628

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

(540)
M 2021 06215
M 2021 03846
M 2020 07908
M 2021 00695
M 2020 09064
M 2021 05166
M 2021 00695
M 2021 06315
M 2021 06261
M 2021 05393

3

M 2021 05592 180642

3

M 2021 03893 180658

3
3
3
3

M 2021 06239
M 2021 06240
M 2021 06254
M 2021 06312

3
3

M 2021 06393 180719
M 2021 04956 180762

3

M 2021 01355 180791

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2021 05835
M 2021 06273
M 2021 05591
M 2021 04710
M 2021 00695
M 2021 04783
M 2021 05803
M 2021 02799
M 2021 01919
M 2021 05490
M 2021 06444
M 2021 05611
M 2021 03485

3
3

M 2016 00264 181086
M 2021 03864 181093

3
3
3
3

M 2021 03606
M 2021 05038
M 2021 06008
M 2021 05809

180668
180670
180672
180678

180814
180852
180864
180903
180911
180935
180966
180992
181001
181015
181028
181063
181083

181105
181107
181117
181128

Clase NISA pag.

Clasă

(511)
1
1108
1, 35
802
1, 5, 44
659
1, 2, 3, 4, 5 693
2
671
2
983
1, 2, 3, 4, 5 693
2, 35
1198
2
1131
3, 5, 10,
1006
30, 35
3, 21, 35, 1027
41, 44
3, 39, 41,
815
43, 44
3, 5, 30, 35 1114
3, 5, 30, 35 1115
3
1130
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
3
1241
3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
3, 5, 29,
695
30, 35
3, 8, 11, 35 1066
3, 5, 16
1134
3, 35
1026
3, 5
904
1, 2, 3, 4, 5 693
3
912
3, 21, 35 1059
3
716
3
705
3, 10, 21 1014
3
1250
3
1029
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
3
634
3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
3, 35
770
3
948
3
1089
3, 5, 21, 35 1060

3
3

Nr.
marcă
M 2021 05751 181129
M 2021 06289 181148

3
3
3
3

M 2021 03829
M 2021 06133
M 2021 06044
M 2021 06071

3
3

M 2021 05137 181250
M 2021 04273 181391

3

M 2021 07007 181279

3
3
4
4

M 2021 05659
M 2021 05720
M 2021 01690
M 2021 06312

4

M 2021 06374 180706

4

M 2021 04956 180762

4
4
4
4

M 2021 00549
M 2021 00695
M 2020 09293
M 2021 06331

4

M 2021 06289 181148

4

M 2021 05892 181179

5

M 2021 05393 180628

5
5

M 2021 06394 180652
M 2021 06237 180667

5
5
5

M 2021 06239 180668
M 2021 06240 180670
M 2021 06267 180675

1345

Nr. depozit

181211
181218
181238
181241

181397
181400
180656
180678

180897
180911
181002
181137

Clase NISA pag.
3, 35
1053
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
3, 35
800
3, 9, 34
1102
3
1094
3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
3
979
3, 5, 30,
838
32, 35
3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
3
1041
3, 5, 29, 30 1046
4, 11, 21, 35 699
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
4, 9, 11,
1225
37, 40
3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
4, 19, 20
690
1, 2, 3, 4, 5 693
4, 9, 12
673
4, 9, 28,
1209
35, 41
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
4, 7, 12,
1076
35, 37, 39
3, 5, 10,
1006
30, 35
5
1241
5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
3, 5, 30, 35 1114
3, 5, 30, 35 1115
5, 31, 35, 40 1133
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(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

5

Nr.
marcă
M 2021 06312 180678

5
5
5
5

M 2021 05871
M 2021 05872
M 2021 05869
M 2021 01355

180730
180732
180733
180791

5
5
5
5
5
5
5

M 2021 04793
M 2021 06273
M 2015 04042
M 2020 07908
M 2021 04710
M 2021 00695
M 2021 02808

180831
180852
180859
180880
180903
180911
180948

5
5

M 2021 05103 180952
M 2020 04661 180977

5
5
5

M 2021 01391 181047
M 2020 05275 181061
M 2021 03864 181093

5
5
5

M 2021 06308 181103
M 2021 05809 181128
M 2021 06289 181148

5
5
5

M 2021 05652 181168
M 2021 05932 181210
M 2021 03892 181215

5
5
5

M 2021 03478 181217
M 2014 07930 181226
M 2021 06071 181241

5
5

M 2021 01992 181385
M 2021 04273 181391

5
5
5
5

M 2021 04564
M 2021 04794
M 2021 04795
M 2021 04979

181392
181393
181394
181395

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
5
1074
5
1074
5
1073
3, 5, 29,
695
30, 35
5
912
3, 5, 16
1134
5
632
1, 5, 44
659
3, 5
904
1, 2, 3, 4, 5 693
5, 9, 10,
716
11, 12, 25
5, 7, 8
957
5, 28, 35,
649
41, 44
5, 44
697
5
649
3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
5
1175
3, 5, 21, 35 1060
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
5
1040
5
1083
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
5
764
5
623
3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
5
706
3, 5, 30,
838
32, 35
5, 35
879
5
913
5
913
5, 16, 35,
937
41, 42, 44

5
5
5
5
5
5

M 2021 05720
M 2021 05930
M 2021 03513
M 2021 03512
M 2021 03510
M 2021 06447

6

M 2021 03833 180745

6
6
6
6

M 2021 00156
M 2020 08408
M 2021 06027
M 2016 02758

7

M 2021 06312 180678

7
7
7
7

M 2014 06346
M 2021 04791
M 2021 05734
M 2021 05824

7

M 2021 05096 180865

7

M 2020 09410 180896

7
7

M 2021 05213 180923
M 2021 03814 180951

7
7
7
7

M 2021 05103
M 2021 05577
M 2021 05239
M 2021 02931

7
7
7

M 2021 05006 181065
M 2020 07954 181119
M 2021 06289 181148

7
7
7
7

M 2020 08054
M 2020 08052
M 2021 05157
M 2021 05892

1346

Nr.
marcă
181400
181403
181290
181291
181292
181411

180872
180968
181192
181282

180715
180793
180822
180832

180952
181003
181044
181051

181169
181170
181172
181179

Clase NISA pag.
3, 5, 29, 30 1046
5, 31
1082
5, 35
768
5, 35
767
5, 35
766
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
6, 11, 19,
801
35, 37
6
682
6, 21, 31, 35 667
6, 22
1092
6, 7, 11,
638
17, 19, 37
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
7, 9
617
7
912
7, 21, 35 1050
7, 29, 30, 1063
35, 43
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
7, 8, 9,
674
11, 21, 28
7, 37
989
7, 9, 35,
787
37, 38, 42
5, 7, 8
957
7, 12, 20 1024
7, 35
990
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
7, 11, 35
945
7, 8, 35
660
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
7, 9, 36, 38 665
7, 9, 36, 38 661
7, 12
982
4, 7, 12,
1076
35, 37, 39
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

7

Nr.
marcă
M 2021 05942 181224

7

M 2021 05900 181225

7

M 2021 05360 181240

7
7
7

M 2021 05444 181263
M 2021 05941 181271
M 2016 02758 181282

8

M 2021 06312 180678

8
8

M 2021 04405 180690
M 2021 06364 180702

8
8
8
8
8
8
8

M 2021 04411
M 2021 05835
M 2021 04918
M 2021 05418
M 2021 05419
M 2021 05420
M 2020 09410

8
8

M 2021 05103 180952
M 2021 05774 180959

8

M 2021 03485 181083

8
8

M 2020 07954 181119
M 2021 06289 181148

180739
180814
180828
180876
180877
180878
180896

8
8
9
9
9

M 2021 06883
M 2021 03481
M 2021 05184
M 2021 05572
M 2021 06066

181277
181278
180625
180640
180644

9

M 2015 03971 180651

9

M 2020 09387 180662

Clase NISA pag.

Clasă

7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
7, 21
1009
7, 9, 11
1083
6, 7, 11,
638
17, 19, 37
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
8
845
8, 9, 10,
1218
11, 20
8, 35
846
3, 8, 11, 35 1066
8, 28
918
8
1007
8
1007
8
1007
7, 8, 9,
674
11, 21, 28
5, 7, 8
957
8, 9, 11,
1053
12, 28
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
7, 8, 35
660
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
8
1262
8, 11, 29
764
9, 35, 42
984
9, 18, 25 1023
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
9, 14, 18,
673
20, 28, 35

9

Nr.
marcă
M 2021 06312 180678

9

M 2014 06255 180682

9

M 2014 06256 180684

9
9
9

M 2021 06334 180693
M 2021 06335 180694
M 2021 06364 180702

9

M 2021 06374 180706

9
9
9
9
9
9
9
9
9

M 2014 06346
M 2021 06383
M 2015 03524
M 2021 03327
M 2021 03245
M 2021 04609
M 2021 05632
M 2021 05779
M 2021 04130

9
9
9

M 2021 06330 180809
M 2021 05647 180834
M 2021 05096 180865

9
9
9

M 2020 06029 180871
M 2021 05684 180890
M 2020 09410 180896

9
9
9

M 2021 00564 180898
M 2021 05507 180927
M 2021 02808 180948

9

M 2021 03814 180951

9

M 2021 05774 180959

9
9

M 2021 03112 180965
M 2021 05033 180969

9
9
9
9

M 2021 02595
M 2021 03919
M 2020 09293
M 2020 09050

9

M 2021 03078 181053

1347

Nr. depozit

180715
180716
180741
180763
180764
180767
180776
180778
180785

180991
180999
181002
181029

Clase NISA pag.
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
9, 16, 35,
617
36, 41, 42
9, 35, 41, 42 1209
9, 35, 41, 42 1210
8, 9, 10,
1218
11, 20
4, 9, 11,
1225
37, 40
7, 9
617
9, 16, 35, 41 1235
9, 35, 43
627
9, 35, 42
748
9, 16, 35, 41 741
9
881
9, 10
1036
9, 14, 35 1055
9, 16, 35,
830
38, 41, 42
9, 12, 35 1201
9, 11, 12 1039
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
9
651
9, 38, 41 1042
7, 8, 9,
674
11, 21, 28
9, 41, 42, 43 692
9
1018
5, 9, 10,
716
11, 12, 25
7, 9, 35,
787
37, 38, 42
8, 9, 11,
1053
12, 28
9
737
9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42
9
715
9
817
4, 9, 12
673
9, 16, 41,
671
44, 45
9, 38, 42
737
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

9

Nr.
marcă
M 2020 05849 181069

9

M 2021 03485 181083

9

M 2021 04554 181096

9
9
9

M 2021 04638 181097
M 2021 05105 181100
M 2021 06275 181108

9
9

M 2021 06336 181122
M 2021 06331 181137

9
9

M 2021 05810 181146
M 2021 06289 181148

9
9
9
9
9

M 2021 06017
M 2021 06365
M 2020 08054
M 2020 08052
M 2020 08053

181149
181163
181169
181170
181171

9
9
9
9
9
9

M 2021 03585
M 2021 03584
M 2021 03594
M 2021 06414
M 2019 07362
M 2021 04776

181173
181174
181175
181181
181191
181207

9
9
9
9

M 2021 05646
M 2021 06133
M 2021 03682
M 2021 05942

181208
181218
181223
181224

9

M 2021 05900 181225

9

M 2021 05360 181240

9
9

M 2021 03029 181270
M 2021 02170 181386

9
9
9

M 2021 05941 181271
M 2016 02139 181274
M 2011 06981 181280

Clase NISA pag.

Clasă

9, 14, 16,
650
35, 41
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
9, 35, 36,
865
41, 42
9, 35, 41, 42 883
9, 35, 41, 42 958
9, 35, 38, 1137
39, 42
9, 37, 42 1210
4, 9, 28,
1209
35, 41
9, 35
1061
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
9, 28, 35 1089
9
1220
7, 9, 36, 38 665
7, 9, 36, 38 661
9, 35, 36,
662
38, 42, 45
9
769
9
769
9, 41, 42
769
9, 35, 36 1245
9, 35
647
9, 16, 35,
909
41, 42, 43
9, 42
1038
3, 9, 34
1102
9
772
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
9, 42, 44
736
9, 35, 36,
706
38, 42, 45
7, 9, 11
1083
9, 38, 45
638
9, 16, 35, 41 613

9

1348

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 2016 01946 181283 9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
M 2021 05393 180628
3, 5, 10,
1006
30, 35
M 2021 06312 180678 3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
M 2021 06364 180702
8, 9, 10,
1218
11, 20
M 2021 05632 180776
9, 10
1036
M 2021 05717 180833
10, 21,
1045
24, 25, 35
M 2021 04310 180902 10, 35, 41, 44 841
M 2021 02808 180948
5, 9, 10,
716
11, 12, 25
M 2021 05490 181015
3, 10, 21 1014
M 2021 01546 181048
10
698
M 2021 03485 181083 3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
M 2021 04653 181098 10, 16, 41, 44 897
M 2021 05071 181099 10, 35, 40, 44 951
M 2021 06289 181148 3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
M 2021 01690 180656 4, 11, 21, 35 699
M 2021 06292 180677 11, 16, 28, 35 1173
M 2021 06312 180678 3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
M 2021 06364 180702
8, 9, 10,
1218
11, 20
M 2021 06374 180706
4, 9, 11,
1225
37, 40
M 2021 03833 180745
6, 11, 19,
801
35, 37
M 2021 04505 180748
11, 17, 19, 852
35, 37, 42
M 2021 06207 180798
11, 35
1107
M 2021 05798 180813
11, 19, 37 1059
M 2021 05835 180814 3, 8, 11, 35 1066
M 2021 05647 180834
9, 11, 12 1039
M 2021 05096 180865 7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

11

Nr.
marcă
M 2020 09410 180896

11

M 2021 02808 180948

11

M 2021 05774 180959

11
11
11

M 2016 00504 181005
M 2021 01632 181007
M 2021 02931 181051

11
11

M 2021 05006 181065
M 2021 03485 181083

11
11

M 2021 06395 181138
M 2021 06289 181148

11

M 2021 05942 181224

11

M 2021 05900 181225

11

M 2021 05360 181240

11
11
11
11

M 2021 04527
M 2021 05941
M 2021 03481
M 2021 07007

11

M 2016 02758 181282

12

M 2021 01245 180663

12

M 2021 06312 180678

181262
181271
181278
181279

12
12
12
12
12

M 2021 06330
M 2021 05647
M 2021 03883
M 2021 03882
M 2021 05096

180809
180834
180838
180839
180865

12

M 2021 05520 180887

Clase NISA pag.

Clasă

7, 8, 9,
674
11, 21, 28
5, 9, 10,
716
11, 12, 25
8, 9, 11,
1053
12, 28
11, 37
634
11, 35, 37 699
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
7, 11, 35
945
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
11, 35, 39 1243
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
11, 35
858
7, 9, 11
1083
8, 11, 29
764
3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
6, 7, 11,
638
17, 19, 37
12, 35,
694
37, 39, 42
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
9, 12, 35 1201
9, 11, 12 1039
12
814
12
813
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
12
1019

12

Nr.
marcă
M 2021 02808 180948

12

M 2021 05774 180959

12
12

M 2021 05794 180985
M 2021 04932 181000

12
12
12
12
12

M 2020 09293
M 2021 05577
M 2021 03853
M 2021 06310
M 2021 06289

12
12

M 2021 05157 181172
M 2021 05892 181179

12
12
14

M 2021 02923 181388
M 2021 02924 181389
M 2020 09387 180662

14

M 2021 06312 180678

14
14
14

M 2021 05903 180775
M 2021 05779 180778
M 2021 05033 180969

14
14

M 2021 05783 180989
M 2021 04932 181000

14
14

M 2021 02891 181011
M 2021 04678 181042

14
14

M 2021 02488 181052
M 2020 05849 181069

14

M 2021 06289 181148

14

M 2021 03229 181251

1349

Nr. depozit

181002
181003
181022
181140
181148

Clase NISA pag.
5, 9, 10,
716
11, 12, 25
8, 9, 11,
1053
12, 28
12, 35
1058
12, 14,
931
25, 28, 35
4, 9, 12
673
7, 12, 20 1024
12, 35, 37, 39 803
12, 20, 28, 35 1176
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
7, 12
982
4, 7, 12,
1076
35, 37, 39
12, 35
726
12, 35
727
9, 14, 18,
673
20, 28, 35
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
14, 18, 25, 35 1080
9, 14, 35 1055
9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42
14, 18, 25, 35 1055
12, 14,
931
25, 28, 35
14
725
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
14
713
9, 14, 16,
650
35, 41
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
14, 35
739
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
15

15

16
16
16

Nr. depozit

Nr.
marcă
M 2021 06312 180678

M 2021 06289 181148

M 2015 03971 180651
M 2021 06292 180677
M 2021 06312 180678

16

M 2014 06255 180682

16

M 2014 06256 180684

16
16
16
16
16
16

M 2021 06383
M 2021 06425
M 2021 03245
M 2021 05495
M 2021 05628
M 2021 04130

180716
180726
180764
180773
180782
180785

16
16
16
16

M 2017 07853
M 2021 05136
M 2021 04163
M 2015 03876

180808
180810
180820
180826

16

M 2015 03877 180827

16
16

M 2021 07829 180837
M 2021 05251 180841

16
16
16
16
16
16
16
16
16

M 2020 07745
M 2021 06273
M 2021 06228
M 2014 07202
M 2014 07203
M 2021 04928
M 2021 03173
M 2021 05788
M 2021 05033

180851
180852
180867
180888
180889
180943
180950
180955
180969

Clase NISA pag.

Clasă

3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
11, 16, 28, 35 1173
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
9, 16, 35,
617
36, 41, 42
9, 16, 35, 41 1235
16
1247
9, 16, 35, 41 741
16, 25, 35, 41 1015
16, 35, 41 1032
9, 16, 35,
830
38, 41, 42
16, 35
641
16, 35, 36, 41 977
16, 35, 41 831
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
16, 35, 41 1270
16, 29,
991
31, 32, 35
16, 35, 40, 41 658
3, 5, 16
1134
16
1111
16, 35, 36, 42 620
16, 35, 36, 42 621
16, 35, 41 919
16, 18, 24 738
16, 29, 35, 43 1057
9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42

16
16

1350

16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 06423 180971 16, 17, 29, 31 1246
M 2021 06430 180972
16, 17,
1248
29, 31, 40
M 2021 02843 180993 16, 24, 25, 35 717
M 2020 09050 181029
9, 16, 41,
671
44, 45
M 2021 06389 181033
16, 35,
1239
38, 41, 42
M 2021 04678 181042
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
M 2021 05844 181055 16, 35, 38, 41 1071
M 2020 05849 181069
9, 14, 16,
650
35, 41
M 2021 05651 181073
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
M 2020 04531 181089 16, 25, 28, 41 648
M 2021 04653 181098 10, 16, 41, 44 897
M 2014 06607 181145
16, 35, 38, 619
39, 41, 42
M 2021 06289 181148 3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
M 2021 06271 181155
16, 35,
1134
39, 41, 42
M 2021 06268 181156
16, 35,
1133
39, 41, 42
M 2014 07852 181161 16, 24, 41, 42 622
M 2015 07415 181189 16, 35, 39, 41 633
M 2020 09081 181193
16, 21, 25, 672
35, 41, 43
M 2021 06377 181197
16, 35,
1227
36, 41, 42
M 2014 08297 181199 16, 35, 38, 41 625
M 2021 06245 181201
16, 35,
1122
38, 41, 42
M 2021 03377 181202
16, 35,
753
38, 41, 42
M 2021 06241 181203
16, 35,
1115
38, 41, 42
M 2021 03378 181204
16, 35,
758
38, 41, 42
M 2021 04776 181207
9, 16, 35,
909
41, 42, 43
M 2021 04841 181212
16
914
m 2021 06958 181221
16
1263
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

16

Nr.
marcă
M 2021 05942 181224

16

M 2021 05900 181225

16
16

M 2021 02484 181259
M 2021 07007 181279

16

M 2021 04979 181395

16
16

M 2011 06981 181280
M 2016 01946 181283

16
17

M 2021 06507 181293
M 2021 04505 180748

17
17

M 2021 06423 180971
M 2021 06430 180972

17

M 2016 02758 181282

18
18

M 2021 05572 180640
M 2020 09387 180662

18

M 2021 06312 180678

18
18
18
18
18
18
18

M 2021 06095
M 2021 05903
M 2021 04909
M 2021 03173
M 2021 03944
M 2021 05783
M 2021 04678

180735
180775
180854
180950
180986
180989
181042

18

M 2021 03485 181083

18
18

M 2021 03812 181092
M 2021 06289 181148

18

M 2021 04269 181150

Clase NISA pag.

Clasă

7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
16, 20, 35 707
3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
5, 16, 35,
937
41, 42, 44
9, 16, 35, 41 613
9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
16
1252
11, 17, 19, 852
35, 37, 42
16, 17, 29, 31 1246
16, 17,
1248
29, 31, 40
6, 7, 11,
638
17, 19, 37
9, 18, 25 1023
9, 14, 18,
673
20, 28, 35
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
18, 20
1100
14, 18, 25, 35 1080
18, 25
918
16, 18, 24 738
18
821
14, 18, 25, 35 1055
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
18, 24, 25, 35 780
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
18, 25, 35 833

19

Nr.
marcă
M 2021 03833 180745

19

M 2021 04505 180748

19
19
19
19
19

M 2021 00164
M 2021 05798
M 2021 00549
M 2016 00927
M 2020 07343

19

M 2020 07344 181090

19
19
19
19

M 2021 06345
M 2021 04988
M 2021 04157
M 2016 02758

20

M 2020 09387 180662

20
20

M 2021 06235 180666
M 2021 06312 180678

20

M 2021 06364 180702

20
20
20
20
20
20
20
20
20

M 2021 06095
M 2021 03828
M 2021 05874
M 2021 00549
M 2020 08703
M 2021 05577
M 2021 03244
M 2021 00927
M 2021 04678

20

M 2021 03485 181083

20
20

M 2021 06310 181140
M 2021 06289 181148

20
20
20

M 2014 07377 181157
M 2021 03797 181239
M 2021 02484 181259

1351

Nr. depozit

180805
180813
180897
181071
181088

181143
181205
181248
181282

180735
180744
180795
180897
180931
181003
181010
181013
181042

Clase NISA pag.
6, 11, 19,
801
35, 37
11, 17, 19, 852
35, 37, 42
19, 35, 37 683
11, 19, 37 1059
4, 19, 20
690
19, 35
635
19, 35,
655
37, 39, 42
19, 35,
656
37, 39, 42
19, 37, 39 1213
19
944
19, 35, 40 831
6, 7, 11,
638
17, 19, 37
9, 14, 18,
673
20, 28, 35
20
1111
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
8, 9, 10,
1218
11, 20
18, 20
1100
20, 35
797
20, 35
1074
4, 19, 20
690
20, 35
670
7, 12, 20 1024
20, 35, 39, 40 740
20, 35
693
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
12, 20, 28, 35 1176
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
20
621
20
773
16, 20, 35 707
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

20

Nr.
marcă
M 2021 06218 181407

21

M 2021 05592 180642

21
21

M 2021 01690 180656
M 2021 06312 180678

21
21

M 2021 05734 180822
M 2021 05717 180833

21

M 2020 09410 180896

21
21
21
21

M 2021 05803
M 2020 08408
M 2021 05490
M 2021 02931

21
21

M 2021 05424 181066
M 2021 03485 181083

21
21

M 2021 05809 181128
M 2021 06289 181148

180966
180968
181015
181051

21

M 2020 09081 181193

21

M 2021 03892 181215

21

M 2021 05942 181224

21

M 2021 05900 181225

21
21

M 2021 05444 181263
M 2021 07007 181279

22

M 2021 06312 180678

Clase NISA pag.

Clasă

20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
3, 21, 35, 1027
41, 44
4, 11, 21, 35 699
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
7, 21, 35 1050
10, 21,
1045
24, 25, 35
7, 8, 9,
674
11, 21, 28
3, 21, 35 1059
6, 21, 31, 35 667
3, 10, 21 1014
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
21
1008
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
3, 5, 21, 35 1060
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
16, 21, 25, 672
35, 41, 43
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 21
1009
3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25

22

Nr.
marcă
M 2021 06289 181148

22
23

M 2021 06027 181192
M 2021 06312 180678

23

M 2021 06289 181148

24

M 2015 03971 180651

24

M 2021 06312 180678

24

M 2021 05717 180833

24
24
24

M 2021 03173 180950
M 2021 02843 180993
M 2021 04678 181042

24
24

M 2021 03812 181092
M 2021 06289 181148

24
24

M 2014 07852 181161
M 2021 07007 181279

25
25
25

M 2021 05572 180640
M 2019 02590 180660
M 2021 06312 180678

25

M 2021 05495 180773

1352

Nr. depozit

Clase NISA pag.
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
6, 22
1092
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
10, 21,
1045
24, 25, 35
16, 18, 24 738
16, 24, 25, 35 717
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
18, 24, 25, 35 780
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
16, 24, 41, 42 622
3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
9, 18, 25 1023
25, 35
646
3, 4, 5, 7, 8, 1177
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21,
22, 23, 24, 25
16, 25, 35, 41 1015
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(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
25
25
25
25
25
25
26
26

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 06247 180774
25, 26
1128
M 2021 05903 180775 14, 18, 25, 35 1080
M 2021 05717 180833
10, 21,
1045
24, 25, 35
M 2019 04469 180848
25, 28,
647
35, 38, 41
M 2021 04909 180854
18, 25
918
M 2015 02950 180884
25, 28,
626
38, 41, 42
M 2015 02951 180885
25, 28,
626
38, 41, 42
M 2021 02808 180948
5, 9, 10,
716
11, 12, 25
M 2021 06326 180958
25, 41, 43 1200
M 2021 05033 180969 9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42
M 2021 05783 180989 14, 18, 25, 35 1055
M 2021 02843 180993 16, 24, 25, 35 717
M 2021 04932 181000
12, 14,
931
25, 28, 35
M 2021 06521 181031
25, 35
1255
M 2021 04678 181042
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
M 2021 01878 181050
25
705
M 2020 04531 181089 16, 25, 28, 41 648
M 2021 03812 181092 18, 24, 25, 35 780
M 2021 06429 181127
25
1248
M 2021 06289 181148 3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
M 2021 04269 181150
18, 25, 35 833
M 2021 01862 181158
25
704
M 2021 06526 181162 25, 28, 35, 41 1255
M 2021 03332 181184
25
753
M 2020 09081 181193
16, 21, 25, 672
35, 41, 43
M 2021 06595 181255
25, 35, 41 1257
M 2021 07007 181279 3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
M 2016 01946 181283 9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
M 2021 06247 180774
25, 26
1128
M 2021 05033 180969 9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42

Clasă

1353

Nr. depozit

26

Nr.
marcă
M 2021 04678 181042

26

M 2021 06289 181148

27

M 2021 04678 181042

27
27

M 2021 01126 181109
M 2021 06289 181148

27

M 2021 03892 181215

28
28

M 2021 06123 180647
M 2015 03971 180651

28

M 2020 09387 180662

28
28
28
28
28
28
28
28

M 2021 06292
M 2021 06353
M 2021 04929
M 2021 04930
M 2014 06175
M 2021 04549
M 2021 05053
M 2015 03876

28

M 2015 03877 180827

28
28

M 2021 04918 180828
M 2019 04469 180848

28
28

M 2021 05210 180853
M 2015 02950 180884

28

M 2015 02951 180885

180677
180700
180749
180750
180770
180780
180812
180826

Clase NISA pag.
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
27
694
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
28, 41
1102
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
9, 14, 18,
673
20, 28, 35
11, 16, 28, 35 1173
28
1217
28, 35, 41 924
28, 35, 41 927
28, 39, 41 615
28
865
28, 35
949
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
8, 28
918
25, 28,
647
35, 38, 41
28
988
25, 28,
626
38, 41, 42
25, 28,
626
38, 41, 42
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

28

Nr.
marcă
M 2020 09410 180896

28

M 2021 05774 180959

28

M 2020 04661 180977

28
28

M 2021 05828 180984
M 2021 04932 181000

28
28

M 2020 04531 181089
M 2021 06331 181137

28
28

M 2021 06310 181140
M 2021 06289 181148

28
28
28

M 2021 06017 181149
M 2021 06526 181162
M 2016 01946 181283

28

M 2021 06218 181407

29
29
29
29

M 2021 04781
M 2021 05041
M 2021 02824
M 2021 06248

29

M 2021 06508 180729

29
29
29

M 2021 05633 180731
M 2021 04819 180734
M 2021 04312 180746

29
29

M 2020 09380 180757
M 2021 04956 180762

29

M 2018 03374 180786

29

M 2021 01355 180791

29
29

M 2021 04370 180792
M 2016 00126 180825

29

M 2021 05824 180832

29

M 2021 05251 180841

29

M 2021 03331 180844

180618
180621
180657
180671

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

7, 8, 9,
674
11, 21, 28
8, 9, 11,
1053
12, 28
5, 28, 35,
649
41, 44
28, 35, 41 1064
12, 14,
931
25, 28, 35
16, 25, 28, 41 648
4, 9, 28,
1209
35, 41
12, 20, 28, 35 1176
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
9, 28, 35 1089
25, 28, 35, 41 1255
9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
29, 31, 32 909
29, 31, 32 948
29
717
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
29
1036
29, 31, 35 913
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
29, 35
673
3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
29, 30, 31, 642
32, 33, 35
3, 5, 29,
695
30, 35
29, 35
845
29, 31,
633
32, 35, 43
7, 29, 30, 1063
35, 43
16, 29,
991
31, 32, 35
29, 35
752

29
29
29
29
29
29
29
29

M 2020 07933
M 2021 05837
M 2021 05644
M 2015 04985
M 2021 06323
M 2021 00339
M 2021 00459
M 2016 03209

29
29

M 2019 08418 180906
M 2021 04877 180919

29
29
29
29
29

M 2021 06256
M 2021 04098
M 2021 05788
M 2021 06423
M 2021 06430

180930
180936
180955
180971
180972

29
29
29
29

M 2021 01738
M 2021 04592
M 2021 04593
M 2020 08589

181014
181038
181039
181045

29
29

M 2021 05459 181059
M 2020 07328 181068

29
29
29
29
29
29

M 2021 06279
M 2018 05433
M 2021 03258
M 2021 04414
M 2021 00436
M 2021 03892

29

M 2021 07097 181228

29

M 2021 07093 181229

29

M 2021 05360 181240

29

M 2021 06071 181241

29
29
29
29
29
29

M 2021 05902
M 2021 03658
M 2021 03481
M 2021 05720
M 2021 05995
M 2021 06447

1354

Nr.
marcă
180858
180861
180868
180870
180886
180900
180901
180905

181101
181113
181159
181167
181185
181215

181268
181390
181278
181400
181404
181411

Clase NISA pag.
29, 30, 35 660
29, 31
1069
29, 30, 43 1037
29
632
29, 30, 43 1199
29
687
29, 30, 43 689
29, 30,
639
33, 35, 39
29, 35
648
29, 30,
917
32, 35, 43
29
1130
29, 30, 32 825
16, 29, 35, 43 1057
16, 17, 29, 31 1246
16, 17,
1248
29, 31, 40
29, 30, 31 700
29
880
29
880
29, 30,
669
32, 33, 45
29
1013
29, 31,
655
32, 35, 41
29, 30, 35, 39 1139
29
642
29, 35
744
29
847
29
688
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
29, 30,
1269
35, 39, 43
29, 30,
1267
35, 39, 43
7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
29, 35
1079
29
772
8, 11, 29
764
3, 5, 29, 30 1046
29, 31
1088
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

30
30

Nr.
marcă
M 2021 04982 180619
M 2021 05393 180628

30
30
30

M 2021 06239 180668
M 2021 06240 180670
M 2021 06248 180671

30
30
30

M 2021 06347 180696
M 2021 06348 180697
M 2021 06508 180729

30

M 2021 04312 180746

30
30
30

M 2021 06366 180761
M 2014 04678 180777
M 2018 03374 180786

30
30

M 2014 06716 180788
M 2021 01355 180791

30

M 2021 05824 180832

30
30
30
30
30
30
30
30

M 2021 06274
M 2020 07933
M 2021 05587
M 2021 05644
M 2021 06323
M 2021 00459
M 2021 04821
M 2016 03209

30

M 2021 04877 180919

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

M 2021 04098
M 2021 04852
M 2021 04851
M 2021 04850
M 2021 04849
M 2021 04848
M 2021 05013
M 2021 05595
M 2021 03042
M 2021 01738
M 2021 05969
M 2020 08589

30

M 2021 02931 181051

30

M 2021 05730 181067

180842
180858
180866
180868
180886
180901
180904
180905

180936
180937
180938
180939
180940
180941
180944
180964
181012
181014
181024
181045

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

30, 43
942
3, 5, 10,
1006
30, 35
3, 5, 30, 35 1114
3, 5, 30, 35 1115
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
30
1213
30
1213
29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
30, 43
1221
30
615
29, 30, 31, 642
32, 33, 35
30
619
3, 5, 29,
695
30, 35
7, 29, 30, 1063
35, 43
30
1137
29, 30, 35 660
30
1026
29, 30, 43 1037
29, 30, 43 1199
29, 30, 43 689
30
914
29, 30,
639
33, 35, 39
29, 30,
917
32, 35, 43
29, 30, 32 825
30
916
30
916
30
915
30
915
30
914
30
946
30
1028
30
736
29, 30, 31 700
30, 35
1086
29, 30,
669
32, 33, 45
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
30, 32, 33 1050

30
30
30
30
30
30
30
30

M 2014 07649
M 2021 05713
M 2021 06279
M 2020 07230
M 2019 03655
M 2020 08618
M 2016 00617
M 2021 03892

30
30
30
30

M 2021 03868
M 2021 05729
M 2021 06573
M 2021 05942

30

M 2021 05900

30

M 2021 07097

30

M 2021 07093

30

M 2021 05360

30

M 2021 06071

30
30

M 2021 05834
M 2021 04273

30
30

M 2021 05720
M 2021 06447

31
31
31
31

M 2021 04781
M 2021 05041
M 2021 06225
M 2021 06237

31
31

M 2021 06267
M 2021 06508

31
31

M 2021 04819
M 2021 04312

31

M 2018 03374

31

M 2016 00126

31

M 2021 05251

1355

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
181078
30
622
181081
30
1044
181101 29, 30, 35, 39 1139
181111
30, 35
653
181112
30
646
181114
30, 32, 45 669
181166
30
634
181215 5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
181216
30, 43
812
181219
30
1049
181220
30, 43
1257
181224
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
181225
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
181228
29, 30,
1269
35, 39, 43
181229
29, 30,
1267
35, 39, 43
181240 7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
181241 3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
181267
30, 35
1066
181391
3, 5, 30,
838
32, 35
181400 3, 5, 29, 30 1046
181411
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
180618
29, 31, 32 909
180621
29, 31, 32 948
180665
31
1110
180667 5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
180675 5, 31, 35, 40 1133
180729
29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
180734
29, 31, 35 913
180746
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
180786
29, 30, 31, 642
32, 33, 35
180825
29, 31,
633
32, 35, 43
180841
16, 29,
991
31, 32, 35
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

31
31
31
31
31

M 2021 05837
M 2021 06255
M 2020 08408
M 2021 06423
M 2021 06430

31
31

M 2021 01738
M 2020 07328

31

M 2021 06071

31
31
31

M 2021 05930
M 2021 05995
M 2021 06218

32
32
32
32

M 2021 04781
M 2021 05041
M 2021 06410
M 2021 06508

32
32

M 2021 05214
M 2021 04312

32
32

M 2021 05264
M 2021 04956

32
32

M 2021 05186
M 2018 03374

32

M 2016 00126

32

M 2021 05251

32

M 2021 04877

32
32
32
32

M 2021 04098
M 2021 04249
M 2021 06056
M 2020 08589

32

M 2021 02931

32
32
32

M 2021 01286
M 2021 05730
M 2020 07328

32

M 2020 08618

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
180861
29, 31
1069
180929
31
1130
180968 6, 21, 31, 35 667
180971 16, 17, 29, 31 1246
180972
16, 17,
1248
29, 31, 40
181014
29, 30, 31 700
181068
29, 31,
655
32, 35, 41
181241 3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
181403
5, 31
1082
181404
29, 31
1088
181407
20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
180618
29, 31, 32 909
180621
29, 31, 32 948
180723
32
1245
180729
29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
180742
32, 35
989
180746
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
180752
32, 33, 35 991
180762 3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
180779
32
986
180786
29, 30, 31, 642
32, 33, 35
180825
29, 31,
633
32, 35, 43
180841
16, 29,
991
31, 32, 35
180919
29, 30,
917
32, 35, 43
180936
29, 30, 32 825
181006
32, 35
832
181026
32, 35, 43 1094
181045
29, 30,
669
32, 33, 45
181051 7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
181054
32
695
181067
30, 32, 33 1050
181068
29, 31,
655
32, 35, 41
181114
30, 32, 45 669

Clasă

1356

32

32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 03892 181215 5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
M 2021 05942 181224
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
M 2021 05900 181225
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
M 2021 05360 181240 7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
M 2021 06071 181241 3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
M 2021 05926 180856
32, 35
1081
M 2021 06096 181269
32, 35, 39 1101
M 2021 04273 181391
3, 5, 30,
838
32, 35
M 2021 06447 181411
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
M 2021 06399 180720
33, 35
1244
M 2021 06416 180724
33
1246
M 2021 06418 180725
33
1246
M 2021 05979 180736
33, 35
1087
M 2021 04312 180746
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
M 2021 05264 180752
32, 33, 35 991
M 2021 04956 180762 3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
M 2018 03374 180786
29, 30, 31, 642
32, 33, 35
M 2018 07704 180787
33
643
M 2021 04687 180815
33, 35
899
M 2021 04688 180816
33, 35
900
M 2021 05656 180847
33
1041
M 2016 03209 180905
29, 30,
639
33, 35, 39
M 2021 03256 180962
33
744
M 2021 00208 180981
33
686
M 2021 01371 180987
33
696
M 2016 02536 181018
33, 35
638
M 2020 08589 181045
29, 30,
669
32, 33, 45
M 2021 02931 181051 7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
M 2021 05730 181067
30, 32, 33 1050
M 2021 05455 181087
33
1012
M 2021 05864 181131
33
1072
M 2021 03627 181160
33, 35
771
M 2020 07861 181164
33
658
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

33

Nr.
marcă
M 2021 06001 181183

33

M 2021 03892 181215

33

M 2021 06447 181411

34
34
34
34
34
34

M 2021 06266
M 2021 06436
M 2021 06379
M 2021 06428
M 2021 06265
M 2021 06289

180892
180893
181019
181040
180891
181148

34
34
35
35
35
35

M 2021 06133
M 2021 05690
M 2021 04757
M 2021 05184
M 2021 05270
M 2021 05393

181218
181399
180617
180625
180627
180628

35
35

M 2021 05576 180641
M 2021 05592 180642

35

M 2021 06066 180644

35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 06078
M 2021 06082
M 2021 06136
M 2021 04760
M 2021 01690
M 2019 01320
M 2019 02590
M 2021 04622
M 2020 09387

35

M 2021 01245 180663

35

M 2021 06237 180667

35
35
35
35

M 2021 06239
M 2021 06244
M 2021 06240
M 2021 06248

35

M 2021 06259 180673

180645
180646
180648
180655
180656
180659
180660
180661
180662

180668
180669
180670
180671

Clase NISA pag.

Clasă

33, 35,
1088
39, 41, 43
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
34
1132
34
1249
34
1234
34
1247
34
1132
3, 4, 5, 7, 8, 1142
9, 10, 11, 12,
14, 15, 16,
18, 20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 34
3, 9, 34
1102
34
1043
35, 41
905
9, 35, 42
984
35, 39
992
3, 5, 10,
1006
30, 35
35, 39
1024
3, 21, 35, 1027
41, 44
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45
35, 36, 37 1099
35
1100
35, 41
1103
35, 36, 37 906
4, 11, 21, 35 699
35, 41
644
25, 35
646
35, 37
881
9, 14, 18,
673
20, 28, 35
12, 35,
694
37, 39, 42
5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
3, 5, 30, 35 1114
35, 39, 41, 44 1121
3, 5, 30, 35 1115
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
35, 39, 42 1131
1357

Nr. depozit

35
35
35
35
35
35

M 2021 06267
M 2021 06292
M 2021 06320
M 2021 04969
M 2021 06212
M 2014 06255

35

M 2014 06256

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05117
M 2021 05116
M 2021 05118
M 2021 03846
M 2021 04703
M 2021 03322
M 2021 06334
M 2021 06335
M 2021 06358
M 2021 06372
M 2021 06378
M 2021 06381
M 2021 03873
M 2021 03874
M 2021 06383
M 2021 06399
M 2021 06400
M 2021 06508

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 04819
M 2021 05979
M 2021 05655
M 2021 05895
M 2021 04411
M 2015 03524
M 2021 05214
M 2021 03821

35
35

M 2021 03828
M 2021 03833

35
35

M 2021 04438
M 2021 04505

35
35
35
35
35

M 2021 04929
M 2021 04930
M 2021 02581
M 2021 05264
M 2021 06388

35

M 2015 03144

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
180675 5, 31, 35, 40 1133
180677 11, 16, 28, 35 1173
180679
35, 40, 41 1198
180680 35, 36, 42, 43 936
180681
35, 41
1107
180682 9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
180684
9, 16, 35,
617
36, 41, 42
180685
35, 40
976
180686
35, 40
975
180687
35, 40
976
180688
1, 35
802
180689
35, 36, 37 900
180691
35
746
180693 9, 35, 41, 42 1209
180694 9, 35, 41, 42 1210
180701
35, 45
1217
180705
35
1224
180707
35
1233
180708
35
1234
180712
35
813
180713
35, 41
813
180716 9, 16, 35, 41 1235
180720
33, 35
1244
180721
35, 39
1244
180729
29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
180734
29, 31, 35 913
180736
33, 35
1087
180737
35, 44
1040
180738
35
1077
180739
8, 35
846
180741
9, 35, 43
627
180742
32, 35
989
180743
35, 36,
794
37, 42, 43
180744
20, 35
797
180745
6, 11, 19,
801
35, 37
180747
35, 37, 42 848
180748
11, 17, 19, 852
35, 37, 42
180749
28, 35, 41 924
180750
28, 35, 41 927
180751
35, 36, 37 714
180752
32, 33, 35 991
180754
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
180755
35, 44
627
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35
35

Nr.
marcă
M 2015 02979 180756
M 2020 09380 180757
M 2021 04956 180762

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 03327
M 2021 03245
M 2020 08565
M 2021 04109
M 2021 04711
M 2021 05949
M 2021 05495
M 2021 05903
M 2021 05779
M 2021 05621
M 2021 05628
M 2021 05740
M 2021 05742
M 2021 04130

35

M 2018 03374 180786

35

M 2021 01355 180791

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 04370
M 2021 05874
M 2021 06207
M 2021 05112
M 2021 05113
M 2021 05114
M 2021 05115
M 2017 07853
M 2021 00164
M 2018 08029
M 2021 05578
M 2021 06330
M 2021 05136
M 2021 05053
M 2021 05835
M 2021 04687
M 2021 04688
M 2021 05168
M 2021 05249
M 2021 04163
M 2021 05734
M 2016 00126

35

M 2015 03876 180826

35

M 2015 03877 180827

180763
180764
180765
180766
180771
180772
180773
180775
180778
180781
180782
180783
180784
180785

180792
180795
180798
180801
180802
180803
180804
180808
180805
180806
180807
180809
180810
180812
180814
180815
180816
180817
180819
180820
180822
180825

Clase NISA pag.

Clasă

35
627
29, 35
673
3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
9, 35, 42
748
9, 16, 35, 41 741
35, 38, 41 668
35
825
35
905
35
1085
16, 25, 35, 41 1015
14, 18, 25, 35 1080
9, 14, 35 1055
35, 42, 45 1030
16, 35, 41 1032
35, 38, 39, 41 1051
35, 38, 41 1052
9, 16, 35,
830
38, 41, 42
29, 30, 31, 642
32, 33, 35
3, 5, 29,
695
30, 35
29, 35
845
20, 35
1074
11, 35
1107
35, 40
974
35, 40
975
35, 40
975
35, 40
975
16, 35
641
19, 35, 37 683
35, 41, 43 643
35
1024
9, 12, 35 1201
16, 35, 36, 41 977
28, 35
949
3, 8, 11, 35 1066
33, 35
899
33, 35
900
35, 41
983
35
990
16, 35, 41 831
7, 21, 35 1050
29, 31,
633
32, 35, 43
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
16, 28, 35, 630
41, 42, 45

35

Nr.
marcă
M 2021 05824 180832

35

M 2021 05717 180833

35
35

M 2021 07829 180837
M 2021 05251 180841

35
35

M 2021 03331 180844
M 2019 04469 180848

35
35
35
35

M 2020 07745
M 2020 07933
M 2021 05591
M 2021 05096

180851
180858
180864
180865

35
35
35
35
35
35

M 2021 06243
M 2014 07202
M 2014 07203
M 2012 04202
M 2021 04310
M 2016 03209

180879
180888
180889
180895
180902
180905

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2019 08418
M 2021 05154
M 2021 05330
M 2021 05332
M 2021 05331
M 2021 05329
M 2021 05327
M 2021 05328
M 2021 05326
M 2021 04877

180906
180908
180912
180913
180914
180915
180916
180917
180918
180919

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 02990
M 2021 06424
M 2021 05325
M 2021 05333
M 2021 06282
M 2021 06285
M 2020 08703
M 2021 04928
M 2021 04264
M 2020 08506
M 2021 03814

180921
180922
180924
180925
180926
180928
180931
180943
180945
180946
180951

35
35
35
35

M 2021 05598
M 2021 05793
M 2021 05788
M 2021 05833

180953
180954
180955
180960

1358

Nr. depozit

Clase NISA pag.
7, 29, 30, 1063
35, 43
10, 21,
1045
24, 25, 35
16, 35, 41 1270
16, 29,
991
31, 32, 35
29, 35
752
25, 28,
647
35, 38, 41
16, 35, 40, 41 658
29, 30, 35 660
3, 35
1026
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
35, 43
1120
16, 35, 36, 42 620
16, 35, 36, 42 621
35, 41, 42, 45 614
10, 35, 41, 44 841
29, 30,
639
33, 35, 39
29, 35
648
35, 36, 37, 42 980
35, 38, 41 999
35, 38, 41 1001
35, 38, 41 1000
35, 38, 41 998
35, 38, 41 996
35, 38, 41 997
35, 38, 41 995
29, 30,
917
32, 35, 43
35
729
35
1247
35, 38, 41 994
35, 38, 41 1002
35
1140
35
1142
20, 35
670
16, 35, 41 919
35
833
35, 41
668
7, 9, 35,
787
37, 38, 42
35
1028
35, 41, 42 1057
16, 29, 35, 43 1057
35
1065
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35
35
35

M 2021 04907
M 2021 04544
M 2021 05803
M 2021 05452

Nr.
marcă
180961
180963
180966
180967

35
35
35
35

M 2020 08408
M 2021 05289
M 2020 07304
M 2020 04661

180968
180974
180975
180977

35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 05828
M 2021 05794
M 2021 05167
M 2021 05783
M 2021 02843
M 2021 05438
M 2021 01928
M 2021 01764
M 2021 04932

180984
180985
180988
180989
180993
180994
180995
180997
181000

35
35
35
35
35
35
35

M 2021 04249
M 2021 01632
M 2021 03244
M 2021 00927
M 2021 05503
M 2016 02536
M 2018 06322

181006
181007
181010
181013
181017
181018
181021

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 03853
M 2021 05722
M 2021 05969
M 2021 06056
M 2021 03567
M 2021 06521
M 2021 05502
M 2021 06389

181022
181023
181024
181026
181027
181031
181032
181033

35
35

M 2021 05836 181041
M 2021 04678 181042

35
35
35

M 2021 05239 181044
M 2021 02553 181046
M 2021 02931 181051

35
35
35

M 2021 05844 181055
M 2014 07180 181056
M 2017 07727 181057

Clase NISA pag.

Clasă

35
917
35, 44
864
3, 21, 35 1059
35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
6, 21, 31, 35 667
35
993
35
653
5, 28, 35,
649
41, 44
28, 35, 41 1064
12, 35
1058
35
983
14, 18, 25, 35 1055
16, 24, 25, 35 717
35, 41
1009
35, 41
705
35
701
12, 14,
931
25, 28, 35
32, 35
832
11, 35, 37 699
20, 35, 39, 40 740
20, 35
693
35
1018
33, 35
638
35, 39,
643
41, 43, 45
12, 35, 37, 39 803
35, 41, 44 1047
30, 35
1086
32, 35, 43 1094
35, 41
768
25, 35
1255
35, 36, 37, 43 1017
16, 35,
1239
38, 41, 42
35, 41
1069
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
7, 35
990
35, 38, 42 713
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
16, 35, 38, 41 1071
35, 38, 41, 42 620
35, 43, 44 640

35
35
35

Nr.
marcă
M 2014 06554 181064
M 2021 05006 181065
M 2020 07328 181068

35

M 2020 05849 181069

35
35
35
35

M 2020 06008
M 2016 00927
M 2021 05178
M 2021 05651

181070
181071
181072
181073

35
35
35
35
35
35

M 2021 05177
M 2014 08034
M 2014 08035
M 2021 05179
M 2021 05180
M 2021 03485

181074
181076
181077
181079
181082
181083

35
35

M 2021 03017 181085
M 2020 07343 181088

35

M 2020 07344 181090

35
35
35

M 2021 03805 181091
M 2021 03812 181092
M 2021 03864 181093

35
35
35

M 2021 03942 181094
M 2021 04535 181095
M 2021 04554 181096

35
35
35
35
35
35

M 2021 04638
M 2021 05071
M 2021 05105
M 2021 06279
M 2021 03606
M 2021 06275

181097
181099
181100
181101
181105
181108

35
35
35
35
35
35

M 2020 07230
M 2021 01855
M 2021 03176
M 2020 07954
M 2021 04430
M 2021 05919

181111
181115
181116
181119
181121
181123

35
35
35
35

M 2021 05284
M 2021 05809
M 2021 05751
M 2012 01321

181124
181128
181129
181132

1359

Nr. depozit

Clase NISA pag.
35, 41
618
7, 11, 35
945
29, 31,
655
32, 35, 41
9, 14, 16,
650
35, 41
35, 43
651
19, 35
635
35
984
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
35
984
35, 41
623
35, 41
624
35
984
35
984
3, 8, 9, 10, 11, 765
18, 20, 21, 35
35, 40
735
19, 35,
655
37, 39, 42
19, 35,
656
37, 39, 42
35, 36, 41 774
18, 24, 25, 35 780
3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
35, 37, 42, 45 818
35, 36, 37, 42 858
9, 35, 36,
865
41, 42
9, 35, 41, 42 883
10, 35, 40, 44 951
9, 35, 41, 42 958
29, 30, 35, 39 1139
3, 35
770
9, 35, 38, 1137
39, 42
30, 35
653
35, 37
703
35
739
7, 8, 35
660
35, 36, 41, 42 847
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
35, 36, 44 993
3, 5, 21, 35 1060
3, 35
1053
35, 42
613
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35

Nr.
marcă
M 2021 06331 181137

35
35
35

M 2021 06395 181138
M 2021 06310 181140
M 2014 06607 181145

35
35
35
35
35

M 2021 05810
M 2021 06017
M 2021 04269
M 2021 06315
M 2021 06271

35

M 2021 06268 181156

35
35
35
35

M 2021 03258
M 2021 03627
M 2021 06526
M 2020 08053

35
35

M 2021 03719 181178
M 2021 05892 181179

35
35
35

M 2021 06414 181181
M 2021 07026 181182
M 2021 06001 181183

35
35
35
35
35

M 2021 06010
M 2021 05950
M 2015 07415
M 2019 07362
M 2020 09081

35
35

M 2021 06402 181195
M 2021 06377 181197

35
35

M 2014 08297 181199
M 2021 06245 181201

35

M 2021 03377 181202

35

M 2021 06241 181203

35

M 2021 03378 181204

35

M 2021 04776 181207

35
35

M 2021 03829 181211
M 2021 03892 181215

181146
181149
181150
181153
181155

181159
181160
181162
181171

181187
181188
181189
181191
181193

Clase NISA pag.

Clasă

4, 9, 28,
1209
35, 41
11, 35, 39 1243
12, 20, 28, 35 1176
16, 35, 38, 619
39, 41, 42
9, 35
1061
9, 28, 35 1089
18, 25, 35 833
2, 35
1198
16, 35,
1134
39, 41, 42
16, 35,
1133
39, 41, 42
29, 35
744
33, 35
771
25, 28, 35, 41 1255
9, 35, 36,
662
38, 42, 45
35, 36, 37, 41 773
4, 7, 12,
1076
35, 37, 39
9, 35, 36 1245
35, 41, 45 1265
33, 35,
1088
39, 41, 43
35
1089
35, 39, 40 1086
16, 35, 39, 41 633
9, 35
647
16, 21, 25, 672
35, 41, 43
35
1244
16, 35,
1227
36, 41, 42
16, 35, 38, 41 625
16, 35,
1122
38, 41, 42
16, 35,
753
38, 41, 42
16, 35,
1115
38, 41, 42
16, 35,
758
38, 41, 42
9, 16, 35,
909
41, 42, 43
3, 35
800
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
1360

Nr. depozit

35

Nr.
marcă
M 2021 05942 181224

35

M 2021 05900 181225

35

M 2021 07097 181228

35

M 2021 07093 181229

35
35
35
35

M 2021 04288
M 2021 06608
M 2021 06362
M 2021 05360

35

M 2021 06071 181241

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2021 03287
M 2021 05926
M 2021 05511
M 2021 05927
M 2021 04157
M 2021 03229
M 2021 06023
M 2021 06024
M 2021 06025
M 2021 06595
M 2021 02484
M 2021 05725
M 2021 04527
M 2021 04091
M 2021 05834
M 2021 05902
M 2021 06096
M 2021 02170

181243
180856
181245
181247
181248
181251
181252
181253
181254
181255
181259
181260
181262
181265
181267
181268
181269
181386

35
35
35
35
35

M 2021 02886
M 2021 02923
M 2021 02924
M 2021 06043
M 2021 04273

181387
181388
181389
181273
181391

35
35

M 2021 04564 181392
M 2021 07007 181279

35

M 2021 04979 181395

35
35

M 2011 06981 181280
M 2016 01946 181283

181232
181233
181234
181240

Clase NISA pag.
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
29, 30,
1269
35, 39, 43
29, 30,
1267
35, 39, 43
35, 39, 41, 43 839
35
1259
35
1218
7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
3, 5, 29, 30, 1097
31, 32, 35
35
745
32, 35
1081
35
1019
35, 37
1081
19, 35, 40 831
14, 35
739
35, 39
1092
35, 39
1092
35, 39
1092
25, 35, 41 1257
16, 20, 35 707
35, 36, 41, 42 1048
11, 35
858
35, 39
824
30, 35
1066
29, 35
1079
32, 35, 39 1101
9, 35, 36,
706
38, 42, 45
35, 41, 43 725
12, 35
726
12, 35
727
35, 36, 41, 42 1093
3, 5, 30,
838
32, 35
5, 35
879
3, 11, 16, 21, 1263
24, 25, 35
5, 16, 35,
937
41, 42, 44
9, 16, 35, 41 613
9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35
35
35
35
35
35

M 2021 06037
M 2021 05832
M 2021 06031
M 2021 03238
M 2021 06184
M 2021 03513
M 2021 06218

35
35
35

M 2021 03512
M 2021 03510
M 2021 06447

36
36
36
36
36
36
36

M 2019 01327
M 2019 01339
M 2019 01341
M 2021 06078
M 2021 04760
M 2021 04969
M 2014 06255

36

M 2014 06256

36
36
36

M 2021 04703
M 2021 06432
M 2021 03821

36
36

M 2021 02581
M 2021 06388

36
36
36
36

M 2021 05136
M 2021 05728
M 2021 05477
M 2021 05096

36
36
36
36
36

M 2014 07202
M 2014 07203
M 2021 05154
M 2021 01818
M 2021 05452

36
36
36

M 2021 04466
M 2021 05502
M 2021 02931

36

M 2021 05651

36

M 2021 03805

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
181284 35, 36, 41, 42 1093
181401
35, 41
1064
181285 35, 36, 41, 42 1093
181287
35, 37
740
181405
35
1105
181290
5, 35
768
181407
20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
181291
5, 35
767
181292
5, 35
766
181411
5, 29, 30, 1251
32, 33, 35
180632
36, 37
644
180634
36
645
180635
36
645
180645
35, 36, 37 1099
180655
35, 36, 37 906
180680 35, 36, 42, 43 936
180682 9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
180684
9, 16, 35,
617
36, 41, 42
180689
35, 36, 37 900
180727
36
1249
180743
35, 36,
794
37, 42, 43
180751
35, 36, 37 714
180754
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
180810 16, 35, 36, 41 977
180821
36, 37
1048
180862
36
1014
180865 7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
180888 16, 35, 36, 42 620
180889 16, 35, 36, 42 621
180908 35, 36, 37, 42 980
180910
36, 37
703
180967
35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
180980
36
852
181032 35, 36, 37, 43 1017
181051 7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
181073
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
181091
35, 36, 41 774

Clasă

1361

Nr. depozit

36

Nr.
marcă
M 2021 03864 181093

36
36

M 2021 04535 181095
M 2021 04554 181096

36
36

M 2021 04430 181121
M 2021 05919 181123

36
36
36
36
36

M 2021 05284
M 2021 04284
M 2020 08054
M 2020 08052
M 2020 08053

181124
181126
181169
181170
181171

36
36
36
36

M 2021 03719
M 2021 06414
M 2021 06094
M 2021 06377

181178
181181
181196
181197

36

M 2021 03892 181215

36
36
36
36

M 2021 07102
M 2021 01798
M 2021 05725
M 2021 02170

181222
181236
181260
181386

36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37

M 2021 06043
M 2021 05629
M 2021 06037
M 2021 06031
M 2021 06283
M 2021 06284
M 2019 01327
M 2019 01336
M 2019 01338
M 2021 06078
M 2021 04760
M 2021 04622
M 2021 01245

181273
181396
181284
181285
181408
181409
180632
180633
180636
180645
180655
180661
180663

37
37
37

M 2021 06260 180674
M 2021 04703 180689
M 2021 06374 180706

37
37

M 2021 06384 180717
M 2021 03821 180743

Clase NISA pag.
3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
35, 36, 37, 42 858
9, 35, 36,
865
41, 42
35, 36, 41, 42 847
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
35, 36, 44 993
36, 41
839
7, 9, 36, 38 665
7, 9, 36, 38 661
9, 35, 36,
662
38, 42, 45
35, 36, 37, 41 773
9, 35, 36 1245
36
1100
16, 35,
1227
36, 41, 42
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
36, 37
1270
36, 43
702
35, 36, 41, 42 1048
9, 35, 36,
706
38, 42, 45
35, 36, 41, 42 1093
36
1035
35, 36, 41, 42 1093
35, 36, 41, 42 1093
36, 37, 43 1141
36, 37, 43 1141
36, 37
644
37
644
37
645
35, 36, 37 1099
35, 36, 37 906
35, 37
881
12, 35,
694
37, 39, 42
37
1131
35, 36, 37 900
4, 9, 11,
1225
37, 40
37
1236
35, 36,
794
37, 42, 43
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

37

Nr.
marcă
M 2021 03833 180745

37
37

M 2021 04438 180747
M 2021 04505 180748

37
37

M 2021 02581 180751
M 2021 06388 180754

37
37
37
37
37
37

M 2021 00164
M 2021 05798
M 2021 00538
M 2021 05728
M 2021 05699
M 2021 05096

180805
180813
180818
180821
180850
180865

37
37
37
37

M 2021 05154
M 2021 01818
M 2021 05213
M 2021 03814

180908
180910
180923
180951

37

M 2021 05452 180967

37
37
37
37
37
37
37

M 2020 07030
M 2016 00504
M 2021 01632
M 2021 03853
M 2021 05502
M 2021 05062
M 2020 07343

37

M 2020 07344 181090

37
37
37
37
37

M 2021 03942
M 2021 04535
M 2021 01855
M 2021 06336
M 2021 05919

181094
181095
181115
181122
181123

37
37
37
37

M 2021 06345
M 2021 06276
M 2021 03719
M 2021 05892

181143
181176
181178
181179

37
37
37
37
37

M 2021 04304
M 2014 08276
M 2021 07102
M 2021 05927
M 2016 02758

181180
181198
181222
181247
181282

180982
181005
181007
181022
181032
181036
181088

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

6, 11, 19,
801
35, 37
35, 37, 42 848
11, 17, 19, 852
35, 37, 42
35, 36, 37 714
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
19, 35, 37 683
11, 19, 37 1059
37, 39, 43 689
36, 37
1048
37
1043
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
35, 36, 37, 42 980
36, 37
703
7, 37
989
7, 9, 35,
787
37, 38, 42
35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
37
652
11, 37
634
11, 35, 37 699
12, 35, 37, 39 803
35, 36, 37, 43 1017
37
951
19, 35,
655
37, 39, 42
19, 35,
656
37, 39, 42
35, 37, 42, 45 818
35, 36, 37, 42 858
35, 37
703
9, 37, 42 1210
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
19, 37, 39 1213
37
1138
35, 36, 37, 41 773
4, 7, 12,
1076
35, 37, 39
37
840
37, 43
625
36, 37
1270
35, 37
1081
6, 7, 11,
638
17, 19, 37

37
37
37
38
38

M 2021 03238
M 2021 06283
M 2021 06284
M 2021 05421
M 2021 06066

38

M 2015 03971 180651

38

M 2014 06255 180682

38
38
38
38

M 2020 08565
M 2021 05740
M 2021 05742
M 2021 04130

38

M 2019 04469 180848

38
38
38
38
38
38

M 2021 05476
M 2020 09085
M 2015 03757
M 2015 03758
M 2015 03756
M 2015 02950

38

M 2015 02951 180885

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

M 2021 05684
M 2021 05674
M 2021 05330
M 2021 05332
M 2021 05331
M 2021 05329
M 2021 05327
M 2021 05328
M 2021 05326
M 2021 05325
M 2021 05333
M 2014 05059
M 2021 03814

38

M 2021 05033 180969

38
38

M 2021 05708 181008
M 2021 06389 181033

38
38
38
38

M 2021 02553
M 2021 03078
M 2021 05844
M 2014 07180

1362

Nr.
marcă
181287
181408
181409
180629
180644

180765
180783
180784
180785

180860
180873
180881
180882
180883
180884

180890
180907
180912
180913
180914
180915
180916
180917
180918
180924
180925
180947
180951

181046
181053
181055
181056

Clase NISA pag.
35, 37
740
36, 37, 43 1141
36, 37, 43 1141
38
1008
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
35, 38, 41 668
35, 38, 39, 41 1051
35, 38, 41 1052
9, 16, 35,
830
38, 41, 42
25, 28,
647
35, 38, 41
38
1014
38, 41
673
38
628
38
629
38
628
25, 28,
626
38, 41, 42
25, 28,
626
38, 41, 42
9, 38, 41 1042
38
1041
35, 38, 41 999
35, 38, 41 1001
35, 38, 41 1000
35, 38, 41 998
35, 38, 41 996
35, 38, 41 997
35, 38, 41 995
35, 38, 41 994
35, 38, 41 1002
38, 41, 45 615
7, 9, 35,
787
37, 38, 42
9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42
38, 39
1044
16, 35,
1239
38, 41, 42
35, 38, 42 713
9, 38, 42
737
16, 35, 38, 41 1071
35, 38, 41, 42 620
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

38

Nr.
marcă
M 2021 06275 181108

38

M 2021 05919 181123

38

M 2014 06607 181145

38
38
38

M 2020 08054 181169
M 2020 08052 181170
M 2020 08053 181171

38
38

M 2014 08297 181199
M 2021 06245 181201

38

M 2021 03377 181202

38

M 2021 06241 181203

38

M 2021 03378 181204

38

M 2021 02170 181386

38
38

M 2016 02139 181274
M 2016 01946 181283

39
39
39
39
39

M 2021 05130
M 2021 05205
M 2021 05270
M 2021 05576
M 2015 03971

39

M 2021 03893 180658

39

M 2021 01245 180663

39

M 2021 06237 180667

39
39

M 2021 06244 180669
M 2021 06248 180671

39
39
39
39
39
39

M 2021 06259
M 2021 06382
M 2021 06400
M 2021 06407
M 2021 06450
M 2021 06508

180673
180709
180721
180722
180728
180729

39
39
39
39

M 2021 04772
M 2021 06368
M 2021 03960
M 2021 01383

180753
180758
180759
180760

180624
180626
180627
180641
180651

Clase NISA pag.

Clasă

9, 35, 38, 1137
39, 42
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
16, 35, 38, 619
39, 41, 42
7, 9, 36, 38 665
7, 9, 36, 38 661
9, 35, 36,
662
38, 42, 45
16, 35, 38, 41 625
16, 35,
1122
38, 41, 42
16, 35,
753
38, 41, 42
16, 35,
1115
38, 41, 42
16, 35,
758
38, 41, 42
9, 35, 36,
706
38, 42, 45
9, 38, 45
638
9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
39, 41, 43 977
39, 43
987
35, 39
992
35, 39
1024
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
3, 39, 41,
815
43, 44
12, 35,
694
37, 39, 42
5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
35, 39, 41, 44 1121
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
35, 39, 42 1131
39
1235
35, 39
1244
39
1245
39
1252
29, 30, 31, 1252
32, 35, 39
39, 43
908
39, 41
1221
39, 43
822
39
696
1363

Nr. depozit

39
39
39
39
39
39
39

M 2014 06175
M 2021 05740
M 2021 05843
M 2021 06227
M 2021 00538
M 2021 05868
M 2021 05096

39

M 2016 03209

39
39
39
39
39

M 2021 05307
M 2021 01833
M 2021 05708
M 2021 03244
M 2018 06322

39
39

M 2021 03853
M 2021 04678

39

M 2021 05651

39

M 2020 07343

39

M 2020 07344

39
39

M 2021 06279
M 2021 06275

39
39
39
39
39
39

M 2020 07903
M 2021 06395
M 2021 03484
M 2021 06345
M 2018 03310
M 2014 06607

39
39
39

M 2021 03023
M 2016 00856
M 2021 06271

39

M 2021 06268

39

M 2021 05892

39

M 2021 06001

39
39

M 2021 05950
M 2015 07415

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
180770
28, 39, 41 615
180783 35, 38, 39, 41 1051
180794
39, 43
1069
180799
39, 41
1110
180818
37, 39, 43 689
180843
39, 43, 44 1073
180865 7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
180905
29, 30,
639
33, 35, 39
180956
39, 43
993
181004
39
703
181008
38, 39
1044
181010 20, 35, 39, 40 740
181021
35, 39,
643
41, 43, 45
181022 12, 35, 37, 39 803
181042
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
181073
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
181088
19, 35,
655
37, 39, 42
181090
19, 35,
656
37, 39, 42
181101 29, 30, 35, 39 1139
181108
9, 35, 38, 1137
39, 42
181118
39
659
181138
11, 35, 39 1243
181142
39
765
181143
19, 37, 39 1213
181144
39
641
181145
16, 35, 38, 619
39, 41, 42
181147
39, 43
735
181154
39
635
181155
16, 35,
1134
39, 41, 42
181156
16, 35,
1133
39, 41, 42
181179
4, 7, 12,
1076
35, 37, 39
181183
33, 35,
1088
39, 41, 43
181188
35, 39, 40 1086
181189 16, 35, 39, 41 633
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
39

39
39
39
39
39
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
40
40
40
40
40
41
41

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 03892 181215 5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
M 2021 07097 181228
29, 30,
1269
35, 39, 43
M 2021 07093 181229
29, 30,
1267
35, 39, 43
M 2021 04288 181232 35, 39, 41, 43 839
M 2021 06023 181252
35, 39
1092
M 2021 06024 181253
35, 39
1092
M 2021 06025 181254
35, 39
1092
M 2021 06556 181257
39, 41
1256
M 2021 05802 181258
39, 41
1059
M 2021 04091 181265
35, 39
824
M 2021 06096 181269
32, 35, 39 1101
M 2021 05866 181272
39
1073
M 2021 06205 181406
39
1107
M 2015 03971 180651
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
M 2021 06248 180671
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
M 2021 06267 180675 5, 31, 35, 40 1133
M 2021 06320 180679
35, 40, 41 1198
M 2021 05117 180685
35, 40
976
M 2021 05116 180686
35, 40
975
M 2021 05118 180687
35, 40
976
M 2021 06374 180706
4, 9, 11,
1225
37, 40
M 2021 05112 180801
35, 40
974
M 2021 05113 180802
35, 40
975
M 2021 05114 180803
35, 40
975
M 2021 05115 180804
35, 40
975
M 2021 04878 180811
40, 42
917
M 2020 07745 180851 16, 35, 40, 41 658
M 2021 05096 180865 7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
M 2021 06430 180972
16, 17,
1248
29, 31, 40
M 2021 03244 181010 20, 35, 39, 40 740
M 2021 03292 181084
40
745
M 2021 03017 181085
35, 40
735
M 2021 05071 181099 10, 35, 40, 44 951
M 2021 05950 181188
35, 39, 40 1086
M 2021 06602 181230
40
1258
M 2021 04157 181248
19, 35, 40 831
M 2021 04757 180617
35, 41
905
M 2021 04990 180620
41, 43
945

Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41

M 2021 05104
M 2021 05129
M 2021 05130
M 2021 05457
M 2021 05561
M 2021 05592

41

M 2021 06066 180644

41
41
41

M 2021 06123 180647
M 2021 06136 180648
M 2015 03971 180651

41
41

M 2021 02126 180653
M 2021 03893 180658

41
41

M 2019 01320 180659
M 2021 06237 180667

41
41
41
41
41

M 2021 06244
M 2021 06278
M 2021 06320
M 2021 06212
M 2014 06255

41

M 2014 06256 180684

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 06334
M 2021 06335
M 2021 06342
M 2021 06349
M 2021 06352
M 2020 08860
M 2021 03874
M 2020 06236
M 2021 06383
M 2021 05107
M 2021 04312

41
41
41

M 2021 04929 180749
M 2021 04930 180750
M 2021 06388 180754

41
41

M 2021 06368 180758
M 2021 04956 180762

41
41
41

M 2021 03245 180764
M 2020 08565 180765
M 2021 04319 180768

1364

Nr.
marcă
180622
180623
180624
180630
180637
180642

180669
180676
180679
180681
180682

180693
180694
180695
180698
180699
180711
180713
180714
180716
180740
180746

Clase NISA pag.
41, 44
958
41
977
39, 41, 43 977
41, 43
1012
41, 43, 44 1021
3, 21, 35, 1027
41, 44
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45
28, 41
1102
35, 41
1103
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
41
706
3, 39, 41,
815
43, 44
35, 41
644
5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
35, 39, 41, 44 1121
41, 44
1138
35, 40, 41 1198
35, 41
1107
9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
9, 16, 35,
617
36, 41, 42
9, 35, 41, 42 1209
9, 35, 41, 42 1210
41, 44
1211
41
1214
41
1214
41
671
35, 41
813
41
652
9, 16, 35, 41 1235
41
974
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
28, 35, 41 924
28, 35, 41 927
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
39, 41
1221
3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
9, 16, 35, 41 741
35, 38, 41 668
41, 43
844
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41
41

M 2021 04318
M 2014 06175
M 2021 05495
M 2021 05628
M 2021 05740
M 2021 05742
M 2021 04130

41
41
41
41
41
41
41
41

M 2015 04862
M 2021 02660
M 2021 06227
M 2018 08029
M 2021 05136
M 2021 05168
M 2021 04163
M 2015 03876

41

M 2015 03877

41
41
41

M 2021 07829
M 2015 03804
M 2019 04469

41
41
41
41
41

M 2021 04506
M 2020 07745
M 2021 04603
M 2021 04642
M 2021 05096

41
41
41

M 2021 05461
M 2020 09085
M 2015 02950

41

M 2015 02951

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 05684
M 2021 04577
M 2012 04202
M 2021 00564
M 2021 04310
M 2021 06443
M 2021 05330
M 2021 05332
M 2021 05331
M 2021 05329
M 2021 05327
M 2021 05328
M 2021 05326
M 2021 03467

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
180769
41, 43
844
180770
28, 39, 41 615
180773 16, 25, 35, 41 1015
180782
16, 35, 41 1032
180783 35, 38, 39, 41 1051
180784
35, 38, 41 1052
180785
9, 16, 35,
830
38, 41, 42
180789
41
632
180790
41
716
180799
39, 41
1110
180806
35, 41, 43 643
180810 16, 35, 36, 41 977
180817
35, 41
983
180820
16, 35, 41 831
180826
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
180827
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
180837
16, 35, 41 1270
180846
41
629
180848
25, 28,
647
35, 38, 41
180849
41
857
180851 16, 35, 40, 41 658
180855
41
880
180863
41
897
180865 7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
180869
41
1013
180873
38, 41
673
180884
25, 28,
626
38, 41, 42
180885
25, 28,
626
38, 41, 42
180890
9, 38, 41 1042
180894
41
879
180895 35, 41, 42, 45 614
180898 9, 41, 42, 43 692
180902 10, 35, 41, 44 841
180909
41
1249
180912
35, 38, 41 999
180913
35, 38, 41 1001
180914
35, 38, 41 1000
180915
35, 38, 41 998
180916
35, 38, 41 996
180917
35, 38, 41 997
180918
35, 38, 41 995
180920
41
763

Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 05325
M 2021 05333
M 2021 04407
M 2021 05636
M 2021 04928
M 2020 08506
M 2014 05059
M 2021 05793
M 2021 05440
M 2021 06326
M 2021 05452

41

M 2021 05033 180969

41

M 2020 04661 180977

41
41
41
41
41
41
41

M 2021 05828
M 2021 05438
M 2021 01928
M 2021 00276
M 2021 01390
M 2021 04029
M 2018 06322

41
41
41

M 2021 05722 181023
M 2021 03567 181027
M 2020 09050 181029

41

M 2021 06389 181033

41
41
41

M 2016 00796 181037
M 2021 05836 181041
M 2021 04678 181042

41
41

M 2021 01803 181049
M 2021 02931 181051

41
41
41
41

M 2021 05844
M 2014 07180
M 2014 06554
M 2020 07328

41

M 2020 05849 181069

41

M 2021 05651 181073

41

M 2013 08305 181075

1365

Nr.
marcă
180924
180925
180932
180934
180943
180946
180947
180954
180957
180958
180967

180984
180994
180995
180996
181016
181020
181021

181055
181056
181064
181068

Clase NISA pag.
35, 38, 41 994
35, 38, 41 1002
41
845
41
1036
16, 35, 41 919
35, 41
668
38, 41, 45 615
35, 41, 42 1057
41
1009
25, 41, 43 1200
35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42
5, 28, 35,
649
41, 44
28, 35, 41 1064
35, 41
1009
35, 41
705
41
686
41
697
41
823
35, 39,
643
41, 43, 45
35, 41, 44 1047
35, 41
768
9, 16, 41,
671
44, 45
16, 35,
1239
38, 41, 42
41
635
35, 41
1069
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
41
702
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
16, 35, 38, 41 1071
35, 38, 41, 42 620
35, 41
618
29, 31,
655
32, 35, 41
9, 14, 16,
650
35, 41
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
41, 42
614
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41

M 2014 08034
M 2014 08035
M 2021 05465
M 2020 04531
M 2021 03805
M 2021 03864

41

M 2021 04554

41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 04638
M 2021 04653
M 2021 05105
M 2021 06307
M 2021 05861
M 2021 03113
M 2020 08804
M 2021 04430
M 2021 05919

41
41
41
41
41
41

M 2021 04284
M 2021 05187
M 2021 06202
M 2014 07821
M 2021 00551
M 2021 06331

41
41

M 2021 05862
M 2014 06607

41

M 2021 06271

41

M 2021 06268

41
41
41
41
41
41

M 2014 07852
M 2021 06526
M 2021 03594
M 2021 03719
M 2021 07026
M 2021 06001

41
41

M 2015 07415
M 2020 09081

41

M 2021 06377

41
41
41

M 2014 08297
M 2014 08067
M 2021 06245

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
181076
35, 41
623
181077
35, 41
624
181080
41
1013
181089 16, 25, 28, 41 648
181091
35, 36, 41 774
181093 3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
181096
9, 35, 36,
865
41, 42
181097 9, 35, 41, 42 883
181098 10, 16, 41, 44 897
181100 9, 35, 41, 42 958
181104
41
1175
181106
41
1071
181110
41
738
181120
41
670
181121 35, 36, 41, 42 847
181123 35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
181126
36, 41
839
181130
41
986
181134
41
1106
181135
41, 42
622
181136
41
690
181137
4, 9, 28,
1209
35, 41
181141
41
1072
181145
16, 35, 38, 619
39, 41, 42
181155
16, 35,
1134
39, 41, 42
181156
16, 35,
1133
39, 41, 42
181161 16, 24, 41, 42 622
181162 25, 28, 35, 41 1255
181175
9, 41, 42
769
181178 35, 36, 37, 41 773
181182
35, 41, 45 1265
181183
33, 35,
1088
39, 41, 43
181189 16, 35, 39, 41 633
181193
16, 21, 25, 672
35, 41, 43
181197
16, 35,
1227
36, 41, 42
181199 16, 35, 38, 41 625
181200
41
624
181201
16, 35,
1122
38, 41, 42

Clasă

1366

Nr. depozit

41

Nr.
marcă
M 2021 03377 181202

41

M 2021 06241 181203

41

M 2021 03378 181204

41

M 2021 04776 181207

41

M 2021 03892 181215

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2021 06512
M 2021 04288
M 2021 07043
M 2021 06595
M 2021 06556
M 2021 05802
M 2021 05725
M 2021 03620
M 2021 02886
M 2021 06043
M 2021 07078
M 2021 07076
M 2021 04979

41
41
41

M 2011 06981 181280
M 2021 05682 181398
M 2016 01946 181283

41
41
41
41
41
41
42
42

M 2021 06037
M 2021 05832
M 2021 06031
M 2021 05879
M 2021 06690
M 2021 06299
M 2021 05184
M 2021 06066

42

M 2015 03971 180651

42

M 2021 01245 180663

42

M 2021 06237 180667

42
42
42

M 2021 06259 180673
M 2021 04969 180680
M 2014 06255 180682

181231
181232
181235
181255
181257
181258
181260
181261
181387
181273
181275
181276
181395

181284
181401
181285
181402
181289
181410
180625
180644

Clase NISA pag.
16, 35,
753
38, 41, 42
16, 35,
1115
38, 41, 42
16, 35,
758
38, 41, 42
9, 16, 35,
909
41, 42, 43
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
41, 44
1254
35, 39, 41, 43 839
41
1266
25, 35, 41 1257
39, 41
1256
39, 41
1059
35, 36, 41, 42 1048
41, 43
771
35, 41, 43 725
35, 36, 41, 42 1093
41, 43, 44 1267
41, 45
1266
5, 16, 35,
937
41, 42, 44
9, 16, 35, 41 613
41, 43
1042
9, 16, 25, 28, 637
35, 38, 41
35, 36, 41, 42 1093
35, 41
1064
35, 36, 41, 42 1093
41
1075
41, 43, 44 1260
41, 45
1174
9, 35, 42
984
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45
9, 16, 24,
631
28, 38, 39,
40, 41, 42
12, 35,
694
37, 39, 42
5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
35, 39, 42 1131
35, 36, 42, 43 936
9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

42

Nr.
marcă
M 2014 06256 180684

42
42
42

M 2021 06334 180693
M 2021 06335 180694
M 2021 03821 180743

42
42

M 2021 04438 180747
M 2021 04505 180748

42
42
42

M 2021 03327 180763
M 2021 05621 180781
M 2021 04130 180785

42
42

M 2021 04878 180811
M 2015 03876 180826

42

M 2015 03877 180827

42
42

M 2021 05936 180840
M 2021 05096 180865

42

M 2015 02950 180884

42

M 2015 02951 180885

42
42
42
42
42
42
42

M 2014 07202
M 2014 07203
M 2012 04202
M 2021 00564
M 2021 05154
M 2021 05339
M 2021 03814

42
42

M 2021 05793 180954
M 2021 05452 180967

42

M 2021 05033 180969

42

M 2021 06389 181033

42

M 2021 04678 181042

42
42
42
42

M 2021 02553
M 2021 03078
M 2014 07180
M 2021 05651

42

M 2013 08305 181075

180888
180889
180895
180898
180908
180933
180951

181046
181053
181056
181073

Clase NISA pag.

Clasă

9, 16, 35,
617
36, 41, 42
9, 35, 41, 42 1209
9, 35, 41, 42 1210
35, 36,
794
37, 42, 43
35, 37, 42 848
11, 17, 19, 852
35, 37, 42
9, 35, 42
748
35, 42, 45 1030
9, 16, 35,
830
38, 41, 42
40, 42
917
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
42
1083
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
25, 28,
626
38, 41, 42
25, 28,
626
38, 41, 42
16, 35, 36, 42 620
16, 35, 36, 42 621
35, 41, 42, 45 614
9, 41, 42, 43 692
35, 36, 37, 42 980
42
1003
7, 9, 35,
787
37, 38, 42
35, 41, 42 1057
35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
9, 14, 16, 25, 947
26, 38, 41, 42
16, 35,
1239
38, 41, 42
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
35, 38, 42 713
9, 38, 42
737
35, 38, 41, 42 620
16, 35, 36, 1039
39, 41, 42
41, 42
614
1367

Nr. depozit

42

Nr.
marcă
M 2020 07343 181088

42

M 2020 07344 181090

42
42
42

M 2021 03942 181094
M 2021 04535 181095
M 2021 04554 181096

42
42
42

M 2021 04638 181097
M 2021 05105 181100
M 2021 06275 181108

42
42
42

M 2021 04430 181121
M 2021 06336 181122
M 2021 05919 181123

42
42
42

M 2012 01321 181132
M 2014 07821 181135
M 2014 06607 181145

42
42

M 2012 04126 181151
M 2021 06271 181155

42

M 2021 06268 181156

42
42

M 2014 07852 181161
M 2020 08053 181171

42
42
42

M 2021 03594 181175
M 2021 06280 181194
M 2021 06377 181197

42

M 2021 06245 181201

42

M 2021 03377 181202

42

M 2021 06241 181203

42

M 2021 03378 181204

42

M 2021 04776 181207

42
42
42
42

M 2021 05646
M 2021 05725
M 2021 03029
M 2021 02170

42
42

M 2021 06043 181273
M 2021 04979 181395

42

M 2021 06037 181284

181208
181260
181270
181386

Clase NISA pag.
19, 35,
655
37, 39, 42
19, 35,
656
37, 39, 42
35, 37, 42, 45 818
35, 36, 37, 42 858
9, 35, 36,
865
41, 42
9, 35, 41, 42 883
9, 35, 41, 42 958
9, 35, 38, 1137
39, 42
35, 36, 41, 42 847
9, 37, 42 1210
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
35, 42
613
41, 42
622
16, 35, 38, 619
39, 41, 42
42
614
16, 35,
1134
39, 41, 42
16, 35,
1133
39, 41, 42
16, 24, 41, 42 622
9, 35, 36,
662
38, 42, 45
9, 41, 42
769
42
1139
16, 35,
1227
36, 41, 42
16, 35,
1122
38, 41, 42
16, 35,
753
38, 41, 42
16, 35,
1115
38, 41, 42
16, 35,
758
38, 41, 42
9, 16, 35,
909
41, 42, 43
9, 42
1038
35, 36, 41, 42 1048
9, 42, 44
736
9, 35, 36,
706
38, 42, 45
35, 36, 41, 42 1093
5, 16, 35,
937
41, 42, 44
35, 36, 41, 42 1093
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 06031 181285 35, 36, 41, 42 1093
M 2021 06218 181407
20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
M 2021 04982 180619
30, 43
942
M 2021 04990 180620
41, 43
945
M 2021 05130 180624
39, 41, 43 977
M 2021 05205 180626
39, 43
987
M 2021 05457 180630
41, 43
1012
M 2021 05560 180631
43, 44
1020
M 2021 05561 180637
41, 43, 44 1021
M 2021 05564 180639
43, 44
1022
M 2021 06204 180650
43, 44
1106
M 2021 04112 180654
43
829
M 2021 03893 180658
3, 39, 41,
815
43, 44
M 2021 06248 180671
29, 30, 35, 1129
39, 40, 43
M 2021 04969 180680 35, 36, 42, 43 936
M 2021 06369 180703
43
1222
M 2021 06370 180704
43
1222
M 2021 06386 180718
43, 44
1237
M 2015 03524 180741
9, 35, 43
627
M 2021 03821 180743
35, 36,
794
37, 42, 43
M 2021 04312 180746
29, 30, 31, 843
32, 33, 41, 43
M 2021 04772 180753
39, 43
908
M 2021 06388 180754
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
M 2021 03960 180759
39, 43
822
M 2021 06366 180761
30, 43
1221
M 2021 04956 180762 3, 4, 29, 32, 933
33, 35, 41, 43
M 2021 04319 180768
41, 43
844
M 2021 04318 180769
41, 43
844
M 2021 05843 180794
39, 43
1069
M 2021 06329 180800
43
1200
M 2018 08029 180806
35, 41, 43 643
M 2021 00538 180818
37, 39, 43 689
M 2016 00126 180825
29, 31,
633
32, 35, 43
M 2021 05797 180829
43
1058
M 2021 04676 180830
43
898
M 2021 05824 180832
7, 29, 30, 1063
35, 43
M 2021 05060 180835
43
950
M 2021 05868 180843
39, 43, 44 1073
M 2021 05787 180845
43
1056
M 2021 05644 180868
29, 30, 43 1037
M 2021 06243 180879
35, 43
1120

Clasă

Nr. depozit

43
43
43
43

M 2021 06323
M 2021 00564
M 2021 00459
M 2021 04877

Nr.
marcă
180886
180898
180901
180919

43
43
43
43
43
43

M 2021 05437
M 2021 05544
M 2021 05788
M 2021 05307
M 2021 06326
M 2021 05452

180942
180949
180955
180956
180958
180967

43
43
43
43
43
43

M 2021 05599
M 2021 05618
M 2021 01450
M 2021 01582
M 2021 02942
M 2018 06322

180970
180978
180979
180998
181009
181021

43
43
43
43
43

M 2014 07543
M 2021 06056
M 2021 05502
M 2016 00672
M 2021 04678

181025
181026
181032
181035
181042

43
43

M 2014 06774 181043
M 2021 02931 181051

43
43
43

M 2017 07727 181057
M 2020 06008 181070
M 2021 03864 181093

43
43

M 2021 05203 181102
M 2021 05919 181123

43
43
43
43
43
43

M 2021 03405
M 2021 06321
M 2021 03023
M 2021 00950
M 2021 06281
M 2021 06001

43
43
43

M 2021 03915 181186
M 2021 06344 181190
M 2020 09081 181193

43

M 2014 08276 181198

1368

181125
181139
181147
181165
181177
181183

Clase NISA pag.
29, 30, 43 1199
9, 41, 42, 43 692
29, 30, 43 689
29, 30,
917
32, 35, 43
43
1009
43
1020
16, 29, 35, 43 1057
39, 43
993
25, 41, 43 1200
35, 36, 37, 1010
41, 42, 43
43
1028
43
1029
43
697
43
698
43
729
35, 39,
643
41, 43, 45
43
622
32, 35, 43 1094
35, 36, 37, 43 1017
43
635
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
43
619
7, 11, 21, 30, 727
32, 33, 35,
36, 41, 43
35, 43, 44 640
35, 43
651
3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
43
987
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
43
763
43
1198
39, 43
735
43
693
43
1140
33, 35,
1088
39, 41, 43
43
817
43
1212
16, 21, 25, 672
35, 41, 43
37, 43
625
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

43

Nr.
marcă
M 2021 04776 181207

43

M 2021 03892 181215

43
43
43

M 2021 03868 181216
M 2021 06573 181220
M 2021 05942 181224

43

M 2021 05900 181225

43
43

M 2021 04303 181227
M 2021 07097 181228

43

M 2021 07093 181229

43
43
43
43

M 2021 04288
M 2021 01798
M 2021 06937
M 2021 05360

181232
181236
181237
181240

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44

M 2021 05745
M 2021 06689
M 2021 03620
M 2021 02886
M 2021 07078
M 2021 05682
M 2021 05884
M 2016 01495
M 2021 06690
M 2021 06283
M 2021 06284
M 2021 05104
M 2021 05560
M 2021 05561
M 2021 05563
M 2021 05564
M 2021 05592

181246
181256
181261
181387
181275
181398
181286
181288
181289
181408
181409
180622
180631
180637
180638
180639
180642

44
44
44
44

M 2021 05818
M 2021 06165
M 2021 06204
M 2021 03893

180643
180649
180650
180658

44

M 2021 06237 180667

44

M 2021 06244 180669

Clase NISA pag.

Clasă

9, 16, 35,
909
41, 42, 43
5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
30, 43
812
30, 43
1257
7, 9, 11,
1084
16, 21, 30,
32, 35, 43
7, 9, 11,
1077
16, 21, 30,
32, 35, 43
43
840
29, 30,
1269
35, 39, 43
29, 30,
1267
35, 39, 43
35, 39, 41, 43 839
36, 43
702
43
1262
7, 9, 11, 29, 1004
30, 32, 35, 43
43
1052
43
1260
41, 43
771
35, 41, 43 725
41, 43, 44 1267
41, 43
1042
43
1075
43
636
41, 43, 44 1260
36, 37, 43 1141
36, 37, 43 1141
41, 44
958
43, 44
1020
41, 43, 44 1021
44
1021
43, 44
1022
3, 21, 35, 1027
41, 44
44
1063
44
1104
43, 44
1106
3, 39, 41,
815
43, 44
5, 31, 35, 39, 1111
41, 42, 44
35, 39, 41, 44 1121

44
44

1369

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

44
44
44
44
44
44

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2021 06278 180676
41, 44
1138
M 2014 06255 180682 9, 16, 35, 36, 616
38, 41, 42, 44
M 2021 05574 180692
44
1023
M 2021 06342 180695
41, 44
1211
M 2021 00425 180710
44
687
M 2021 06386 180718
43, 44
1237
M 2021 05655 180737
35, 44
1040
M 2021 06388 180754
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
M 2015 03144 180755
35, 44
627
M 2021 06156 180797
44
1104
M 2021 05786 180823
44
1056
M 2020 08465 180824
44
667
M 2021 06120 180836
44
1102
M 2021 05868 180843
39, 43, 44 1073
M 2021 05571 180857
44
1022
M 2020 07908 180880
1, 5, 44
659
M 2021 04310 180902 10, 35, 41, 44 841
M 2021 04544 180963
35, 44
864
M 2020 07472 180973
44
657
M 2020 04661 180977
5, 28, 35,
649
41, 44
M 2021 05722 181023
35, 41, 44 1047
M 2020 09050 181029
9, 16, 41,
671
44, 45
M 2021 03992 181034
44
823
M 2021 04678 181042
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
M 2021 01391 181047
5, 44
697
M 2017 07727 181057
35, 43, 44 640
M 2016 00370 181058
44
634
M 2021 04653 181098 10, 16, 41, 44 897
M 2021 05071 181099 10, 35, 40, 44 951
M 2021 05284 181124
35, 36, 44 993
M 2021 06196 181133
44
1105
M 2021 04989 181213
44
944
M 2021 04523 181214
44
858
M 2021 03892 181215 5, 21, 27, 29, 814
30, 32, 33,
35, 36, 39,
41, 43, 44
M 2021 06512 181231
41, 44
1254
M 2021 05597 181242
44
1028
M 2021 06072 181249
44
1099
M 2021 06446 181264
44
1250
M 2021 03029 181270
9, 42, 44
736
M 2021 07078 181275
41, 43, 44 1267
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2022
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

44

Nr.
marcă
M 2021 04979 181395

44
44
44

M 2021 04014 181281
M 2021 06690 181289
M 2021 06218 181407

44
45

M 2021 06457 181412
M 2021 06066 180644

45
45

M 2021 06358 180701
M 2021 06388 180754

45
45
45

M 2021 05621 180781
M 2021 05985 180796
M 2015 03876 180826

45

M 2015 03877 180827

45

M 2021 05096 180865

45
45
45

M 2012 04202 180895
M 2014 05059 180947
M 2018 06322 181021

45

M 2020 09050 181029

45
45

M 2021 05059 181030
M 2021 04678 181042

45

M 2020 08589 181045

45
45
45

M 2021 04189 181060
M 2021 04188 181062
M 2021 03864 181093

45
45
45

M 2021 03942 181094
M 2020 08618 181114
M 2021 05919 181123

45
45

M 2016 01012 181152
M 2020 08053 181171

45
45
45
45
45

M 2021 07026
M 2016 01648
M 2021 06861
M 2016 08062
M 2021 02170

181182
181209
181244
181266
181386

Clase NISA pag.

Clasă

5, 16, 35,
937
45
41, 42, 44
45
44
823
45
41, 43, 44 1260
20, 28, 31, 1109
35, 42, 44
44
1252
9, 35, 38, 1096
41, 42, 45
35, 45
1217
35, 36, 37, 1237
41, 43, 44, 45
35, 42, 45 1030
45
1087
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
16, 28, 35, 630
41, 42, 45
7, 9, 11, 12, 952
35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45
35, 41, 42, 45 614
38, 41, 45 615
35, 39,
643
41, 43, 45
9, 16, 41,
671
44, 45
45
950
14, 16, 18, 899
20, 24, 25, 26,
27, 35, 39, 41,
42, 43, 44, 45
29, 30,
669
32, 33, 45
45
832
45
831
3, 5, 35, 36, 805
41, 43, 45
35, 37, 42, 45 818
30, 32, 45 669
35, 36, 37, 38, 1080
41, 42, 43, 45
45
636
9, 35, 36,
662
38, 42, 45
35, 41, 45 1265
45
637
45
1262
45
640
9, 35, 36,
706
38, 42, 45
1370

Nr. depozit

Nr.
marcă
M 2016 02139 181274
M 2021 07076 181276
M 2021 06299 181410

Clase NISA pag.
9, 38, 45
41, 45
41, 45

638
1266
1174

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
- retrageri licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor
- modificări licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor
- eliminări drepturi în rem înscrise în Registrul Naţional
al mărcilor

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

177979 M 2021
02644/
01/04/2021
M 2021
07817/
29/10/2021

Vechea reprezentare

D G D.Y.A.S. E.X.P.E.R.T G.U.A.R.D D G D.Y.A.S. E.X.P.E.R.T G.U.A.R.D.

Colțu de Rai Dâncu Miere de
albine ecologică, sfântă şi pură
100%, din Stupina lui Elena

173523 M 2020
04344/
25/06/2020

BIBORȚENI FORTE

177336 M 2021
00685/
29/01/2021

WHITE WOLF SUBTITLE
LOREM IPSUM

154199 M 2017
03728/
06/06/2017

Lapte Prins Covalact de Ţară

M 2021
05362/
15/07/2021

Noua reprezentare

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
PAUZĂ? Oferă-ţi un caffe latte!
PLASTIC ÎN PRODUS PAHAR
FABRICAT PARŢIAL DIN PLASTIC
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Colțu de Rai Dâncu Miere de albine
ecologică, sfântă şi pură 100%, din
Stupina lui Elena
BIBORȚENI FORTE

WHITE WOLF SUBTITLE LOREM
IPSUM
Lapte Prins Covalact de Ţară

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
PAUZĂ? Oferă-ţi un caffe latte!
PLASTIC ÎN PRODUS PAHAR
FABRICAT PARŢIAL DIN PLASTIC
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Modificări nume titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

026563
018462

MCCALL'S

Fit Acquisition, Inc,
2015 WEST FRONT
STREET BERWICK,
PENNSYLVANIA 18603,
PENNSYLVANIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

The McCall Pattern
Company, Inc,
2015 WEST FRONT
STREET BERWICK,
PENNSYLVANIA 18603,
PENNSYLVANIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1995

M 2002
01281
050699

ENERGOBIT

SC ENERGOBIT
SRL, STR. TĂIETURA
TURCULUI NR. 47/11,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

ENERGOBIT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI
NR. 47/11, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

10/2002

M 2003
03999
056507

SHARK

EURO-PRO OPERATING
LLC, 180 WELLS
AVENUE, SUITE 200,
NEWTON, 02459,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SHARKNINJA
02/2004
OPERATING LLC, 180
WELLS AVENUE, SUITE
200, NEWTON, 02459,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

M 2008
07588
097245

OMEGA PHARMA

OMEGA PHARMA NV,
VENECOWEG 26,,
NAZARETH, B-9810,
BELGIA

PERRIGO HOLDING
NV, VENECOWEG 26,
NAZARETH, B-9810,
BELGIA

12/2008

M 2012
01976
120975

SANATATE CURATA

BRAVCOD SA,
EXTRAVILAN, KM. 3,
JUDEŢ BRAŞOV, MUN.
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

BRAVCOD SRL,
EXTRAVILAN, KM. 3,
JUDEŢ BRAŞOV, MUN.
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2012

M 2012
01978
120976

BABY GRILL

BRAVCOD SA,
EXTRAVILAN, KM. 3,
JUDEŢ BRAŞOV, MUN.
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

BRAVCOD S.R.L.,
EXTRAVILAN, KM. 3,
JUDEŢ BRAŞOV, MUN.
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02030
119040

Viata libera

SC TRUSTUL DE PRESĂ
DUNĂREA DE JOS SA,
STR. DOMNEASCĂ
NR. 68, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800215,
GALAȚI, ROMANIA

SC TRUSTUL DE PRESĂ 07/2012
DUNĂREA DE JOS SRL,
STR. DOMNEASCĂ
NR. 68, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800215,
GALAȚI, ROMANIA

M 2012
02031
119041

Viata libera

SC TRUSTUL DE PRESĂ
DUNĂREA DE JOS SA,
STR. DOMNEASCĂ
NR. 68, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800215,
GALAȚI, ROMANIA

SC TRUSTUL DE PRESĂ 07/2012
DUNĂREA DE JOS SRL,
STR. DOMNEASCĂ
NR. 68, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800215,
GALAȚI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2012
05787
123416

RAFTUL BUNICII

GOODMILS ROMÂNIA
SA, ŞOS. CERNICA NR.
119, JUDEŢUL ILFOV,
PANTELIMON,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GOODMILS ROMÂNIA
S.R.L., ŞOS. CERNICA
NR. 119, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON,
BU, ROMANIA

M 2013
06664

BEYOND DRACULA

PUIE RALUCANICOLETA, STR.
PROGRESULUI
NR. 112, JUDEŢUL
ARAD, COMUNA
VLADIMIRESCU,
ROMANIA

RALUCA-NICOLETA
SPIAC, STR.
PROGRESULUI
NR. 112, JUDEŢUL
ARAD, COMUNA
VLADIMIRESCU,
ROMANIA

M 2019
05523

Donează Oxigen
generaţiilor viitoare

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 2020
06172

TRANSILVANIA MTD
HOTEL-RESTAURANT

TRANSILVANIA CLASS
SA, STR. CIUCAȘ NR.
9, BIROUL 3, JUDETUL
BRASOV, ZĂRNEȘTI,
BRAȘOV, ROMANIA

TRANSILVANIA CLASS
S.R.L., STR. CIUCAȘ NR.
9, BIROUL 3, JUDETUL
BRASOV, ZĂRNEȘTI,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2020
07483

Protecţie pentru ficat.
Vitalitate
pentru organism

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 2020
09279
173605

MAGIC MSP
PROTECTION

MAGIC STAR
PROTECTION, STR.
FOISORULUI NR. 6, BL.
F2C, SC. 1, ET. 8, AP. 72,
SECTOR 3, BUCURESTI,
031172, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MAGIC MSP
07/2021
PROTECTION SRL, STR.
FOISORULUI NR. 6, BL.
F2C, SC. 1, ET. 8, AP. 72,
SECTOR 3, BUCURESTI,
031172, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021
04720
180074

Neki

EMOKE CIOBOTARU,
STR. LACRAMIOAREI
NR. 9, BL. 36, SC. D, AP.
2, JUDEȚUL COVASNA,
MUN.SF.GHEORGHE,
520085, COVASNA,
ROMANIA

EMOKE BIBO, STR.
LACRAMIOAREI NR.
9, BL. 36, SC. D, AP. 2,
JUDEȚUL COVASNA,
MUN.SF.GHEORGHE,
520085, COVASNA,
ROMANIA
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02/2022
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Nr.
depozit/
marcă
M 2021
05683
180420

Denumire marcă

Helda

Titular vechi

EMOKE CIOBOTARU,
STR. LACRAMIOAREI,
NR.9, BL.36, SC.D, AP.2,
JUDETUL COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520085,
COVASNA, ROMANIA
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Titular nou

BOPI

EMOKE BIBO, STR.
02/2022
LACRAMIOAREI, NR.9,
BL.36, SC.D, AP.2,
JUDETUL COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520085,
COVASNA, ROMANIA
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Modificări adresă titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

007341
012065

SCHOLL

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
BERKSHIRE, SL1 3UH,
SLOUGH, MAREA
BRITANIE

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED, 2
ARLINGTON SQUARE
DOWNSHIRE WAY,
BRACKNELL, RG12
1WA, GB.BE, MAREA
BRITANIE

007511
012485

AUTOMATICA

AUTOMATICA SA,
CALEA GRIVIŢEI NR.
78A, ETAJ 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AUTOMATICA SA, STR. 12/1995
TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 98C, CLĂDIREA
C1, ET. 1, CORP A,
OTOPENI, 75100, ILFOV,
ROMANIA

023629
017642

S

SHERATON
INTERNATIONAL I.P.,
LLC, ONE STAR POINT,
STAMFORD, 06902,
MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SHERATON
INTERNATIONAL I.P.,
LLC, ONE STARPOINT,
STAMFORD,
CONNECTICUT 06902,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

026545
019127

LUKSUSOWA

WYBOROWA SA, UL.
JANIKOWSKA NO.23,
WIELKOPOLSKA,
POZNAN, 61-070,
POLONIA

WYBOROWA SA,
11/1995
UL. JANIKOWSKA
NO.23-61-070, POZNAN,
POLONIA

026577
017843

QUICKSILVER

BRUNSWICK
CORPORATION,
ONE NORTH FIELD
COURT, LAKE FOREST,
60045-4811, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRUNSWICK
03/1999
CORPORATION, W6250
PIONEER ROAD P.O.
BOX 1939, FOND DU
LAC, WI, 54936-1939,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

026578
017696

MERCURY

BRUNSWICK
CORPORATION,
ONE NORTH FIELD
COURT, LAKE FOREST,
60045-3811, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRUNSWICK
11/1995
CORPORATION, W6250
PIONEER ROAD, P.O.
BOX 1939, FOND DU
LAC, WI, 54936-1939,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

026579
017569

MERCRUSIER

BRUNSWICK
CORPORATION,
ONE NORTH FIELD
COURT, LAKE FOREST,
60045-3811, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRUNSWICK
11/1995
CORPORATION, W6250
PIONEER ROAD, P.O.
BOX 1939, FOND DU
LAC, WI, 54936-1939,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

026580
018133

MARINER

BRUNSWICK
CORPORATION,
ONE NORTH FIELD
COURT, LAKE FOREST,
60045-3811, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRUNSWICK
11/1995
CORPORATION, W6250
PIONEER ROAD, P.O.
BOX 1939, FOND DU
LAC, WI, 54936-1939,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

026604
019133

HAWK

N.E.T. CO. UNITED
S.A., OFFSHORE
INCORPORATIONS
LIMITED, P.O.BOX
957, OFFSHORE
INCORPORATIONS
CENTRE, ROAD TOWN,
TORTOLA, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

N.E.T. CO. UNITED S.A., 11/1995
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

027265
019566

CARLTON

CARLTON SPORTS
COMPANY LIMITED,
MAXFLI COURT,
RIVERSIDE WAY,
CAMBERLEY, GU15 3YL,
MAREA BRITANIE

CARLTON SPORTS
COMPANY LIMITED,
UNIT A, BROOK
PARK WEST,
SHIREBROOK, NG20
8RY, DERBYSHIRE,
MAREA BRITANIE

02/1996

M 2001
04309
047803

SOFTSTEP

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
BERKSHIRE, SL1 3UH,
SLOUGH, MAREA
BRITANIE

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED, 2
ARLINGTON SQUARE
DOWNSHIRE WAY,
BRACKNELL, RG12
1WA , GB.BE, MAREA
BRITANIE

03/2002

M 2001
05081
052242

GRĂDINIŢELE ARC EN
CIEL

LICEUL PEDAGOGIC
ANASTASIA POPESCU,
STR. TRAIAN NR. 160,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LICEUL PEDAGOGIC
02/2003
ANASTASIA POPESCU,
STR. ION HELIADE
RĂDULESCU, NR. 18,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
05905
048468

SURSELE PĂLTINIŞ

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
TRANSILVANIEI NR. 40,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
REPUBLICII NR. 33,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

04/2002

M 2001
05906
048469

SURSELE OM
CRISTIŞOR

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
TRANSILVANIEI NR. 40,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
REPUBLICII NR. 33,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

04/2002
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depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2001
05907
048470

SURSELE DRAGOIASA SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
TRANSILVANIEI NR. 40,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
REPUBLICII NR. 33,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2002
01961
053027

ZIARUL DE IAŞI

SC GRUPUL DE PRESA
MEDIANET SRL, STR.
SMÂRDAN NR. 5, ET.
2+3, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700339, IAȘI, ROMANIA

SC GRUPUL DE PRESA 04/2003
MEDIANET SRL, BDUL N. IORGA, NR.
35, PARTER, B; N1,
IAŞI, JUD. IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

M 2002
03568
051660

LINDSAY

LINDSAY
CORPORATION, 2222
NORTH 111TH STREET
OMAHA, 68164,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

LINDSAY
CORPORATION,
18135 BURKE STREET
OMAHA, NEBRASKA
68022, NEBRASKA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

M 2002
03661
051995

LACETTI

GM KOREA
GM KOREA COMPANY, 01/2003
COMPANY, 199-1
CHEONGCHEON-DONG,
CHEONGCHEON-2DONG,233 BUPYEONGDAERO,
BUPYUNG-GU,
BUPYEONG-GU,
INCHEON,
INCHEON 403 - 714,
REPUBLICA COREEA
REPUBLICA COREEA

M 2002
04129
052668

FIELDER

SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD, 27-1
SHINKAWA 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO,
104-8260, JAPONIA

SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD, 2-7-1,
NIHONBASHI, CHUOKU, TOKYO 103-6020,
JAPONIA

M 2002
04469
052672

BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
03/2003
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2003
01337
055260

PARADOX

N.E.T. CO UNITED
S.A., OFFSHORE
INCORPORATIONS
LIMITED, P.O. BOX
957, OFFSHORE
INCORPORATIONS
CENTRE, ROAD TOWN,
TORTOLA, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

N.E.T. CO UNITED S.A., 11/2003
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110 , INSULELE
VIRGINE BRITANICE
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Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2003
03999
056507

SHARK

SHARKNINJA
OPERATING LLC, 180
WELLS AVENUE, SUITE
200, NEWTON, 02459,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SHARKNINJA
OPERATING LLC, 89
A STREET, SUITE 100,
NEEDHAM, 02494,
MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

02/2004

M 2004
09630
064976

KOOL AID

Kraft Foods Group
Brands LLC, THREE
LAKES DRIVE, ILLINOIS,
NORTHFIELD, 60093,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Kraft Foods Group
Brands LLC, 200 E.
RANDOLPH STREET,
CHICAGO, 60601,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

06/2005

M 2005
01368
100430

HYDRA GEL

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
BERKSHIRE, SL1 3UH,
SLOUGH, MAREA
BRITANIE

SCHOLL`S WELLESS
COMPANY LIMITED, 2
ARLINGTON SQUARE
DOWNSHIRE WAY,
BRACKNELL, RG12
1WA, GB.BE, MAREA
BRITANIE

04/2009

M 2006
01404
074858

BRANCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA , CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2006
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA , CIPRU

M 2006
01590
075071

BRANCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

11/2006
BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2006
11293
081634

BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
07/2007
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2008
08526
098892

PENEŞ

BRAVCOD SA,
EXTRAVILAN, KM. 3,
JUDEŢ BRAŞOV, MUN.
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

BRAVCOD S.R.L.,
EXTRAVILAN, KM. 3,
JUDEŢ BRAŞOV, MUN.
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA
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Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2009
03746
102944

citygo

SC TERRANOVA
GROUP SRL, BD.UNIRII
NR. 45, BL. E3, SC. 2,
ET. 1, AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030824,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TERRANOVA
08/2009
GROUP SRL, STR. PIA'A
ALBA IULIA, NR. 7, BL.
16, SC. A, ET. 2, AP. 11,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030824, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2010
02569
112199

COMPLETE
REVITALENS

JOHNSON & JOHNSON
SURGICAL VISION,
INC., 1700 EAST ST.
ANDREW PLACE, P.O.
BOX 25162, SANTA ANA,
92705-4933, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JOHNSON & JOHNSON 01/2011
SURGICAL VISION,
INC., 31 TECHNOLOGY
DRIVE, SUITE 200,
IRVINE, 92618,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2011
01271
117985

NUROFEN RĂCEALĂ
ŞIGRIPĂ.
RAPID ŞI EFICIENT
ÎMPOTRIVA SIMPTO
MELOR DE GRIPĂ
ŞI RĂCEALĂ

RECKITT BENCKISER
(ROMANIA) SRL,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, CORPUL A, ET. 5,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RECKITT BENCKISER
06/2012
(ROMANIA) SRL, BD.
IANCU DE HUNEDOARA,
CLĂDIREA CRYSTAL
TOWER, ETAJ 11, SECT.
1, BUCUREŞTI, 011745,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
03530
163457

TIMAF

BUTA BOGDAN IOAN,
CALEA FLOREŞTI NR.
75, AP. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

BUTA BOGDAN IOAN,
STR. COLINEI, NR. 26,
BL. A1, AP. U16, CLUJ
NAPOCA, JUD. CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

10/2019

M 2011
07798
123338

FUNDAŢIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS

FUNDATIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS,
STR. CHITILA PĂDURE
NR. 2 BIS, MOGOŞOAIA,
ILFOV, ROMANIA

FUNDATIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS,
STR. I.C. BRĂTIANU
NR. 145, MOGOŞOAIA,
ILFOV, ROMANIA

03/2013

M 2011
07822
118295

COFFET

SC MADIROL
INTERNATIONAL SRL,
CALEA FLOREASCA,
NR. 102, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014463, ROMANIA

SC MADIROL
INTERNATIONAL
SRL, ŞOSEAUA EROU
IANCU NICOLAE,NR.
1A, CAMERA 3,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

06/2012

M 2011
08103
118492

ADIRAL AR

SC ADIRAL SRL, STR.
ŢIBLEŞULUI NR. 5,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430406,
MARAMUREȘ, ROMANIA

SC ADIRAL SRL, STR.
FORESTIERULUI
NR. 213, LOC. TĂUȚII
DE SUS, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA
SPRIE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

06/2012
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M 2011
08433
122897

Betonia - idei din beton

PATACHI HORIA
ALEXANDRU, STR.
CIOCÂRLIEI NR. 40, AP.
34, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400619, CLUJ,
ROMANIA

PATACHI HORIA
02/2013
ALEXANDRU, STR.
CÂMPULUI NR. 105,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400656, CLUJ,
ROMANIA

M 2011
08493
128471

FAMILY care kids

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, BDUL TIMIŞOARA NR.92,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC JUST MASTER
02/2014
ACTIVITIES SRL, B-DUL.
MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR. 53, ET. 3, SECT.
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
08953
142757

PRISA
Patronatul Român
al Industriei
Suplimentelor
Alimentare

PATRONATUL ROMAN
AL INDUSTRIEI
SUPLIMENTELOR
ALIMENTARE, STR.
FECIOAREI NR. 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PATRONATUL ROMAN 05/2016
AL INDUSTRIEI
SUPLIMENTELOR
ALIMENTARE, STR.
AGATHA BÂRSESCU
NR. 15B, CLĂDIREA
PRISUM, PARTER,
SPAŢIUL 2, CAMERA 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00005
119629

COMUNITATEA
EVREILOR MESIANICI

FEDERATIA
COMUNITATILOR
EVREIESTI MESIANICE
DIN ROMANIA, STR.
SUCEVEI NR. 23, JUD.
BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

FEDERATIA
COMUNITATILOR
EVREIESTI MESIANICE
DIN ROMANIA, STR.
EVREILOR DEPORTAŢI
NR. 23, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

M 2012
00020
119282

GESECO SECURITY

SC GESECO SECURITY
SRL, STR. OPALULUI,
NR.15, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

SC GESECO SECURITY 07/2012
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI,
NR. 202, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00215
122270

UNFOLDER

JOHNSON & JOHNSON
SURGICAL VISION,
INC., 1700 EAST ST.
ANDREW PLACE, P.O.
BOX 25162, SANTA ANA,
92705-4933, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JOHNSON & JOHNSON 01/2013
SURGICAL VISION,
INC., 31 TECHNOLOGY
DRIVE, SUITE 200,
IRVINE, 92618,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2012
00258
121534

INFINITY

SC MINET CONF SRL,
STR. DEPOZITELOR NR.
12, JUDEŢUL VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA,
240380, VALCEA,
ROMANIA

SC MINET CONF SRL,
STR. CĂTĂNEȘTILOR
NR. 49 A, JUDEŢUL
VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA,
ROMANIA
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M 2012
00469
120036

DIICOT
DIRECŢIA
DE INVESTIGARE
A INFRACŢIUNILOR
DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ
ŞI TERORISM

DIRECTIA DE
INVESTIGARE A
INFRACTIUNILOR
DE CRIMINALITATE
ORGANIZATA SI
TERORISM, B-DUL.
LIBERTĂŢII, NR. 12-14,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DIRECTIA DE
09/2012
INVESTIGARE A
INFRACTIUNILOR
DE CRIMINALITATE
ORGANIZATA SI
TERORISM, CALEA
GRIVIŢEI, NR. 24,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00572
120354

SPORT ARENA

SC SPORT ARENA SRL,
STR. FĂINARI NR. 6, BL.
69, SC. A, AP.3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021223,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SPORT ARENA
10/2012
SRL, STR. MAŞINA DE
PÂINE NR. 20, BL. OD37,
SC. 5, ETAJ 3, AP.191,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
00681
122526

TECNIS ITEC

JOHNSON & JOHNSON
SURGICAL VISION,
INC., 1700 EAST ST.
ANDREW PLACE, P.O.
BOX 25162, SANTA ANA,
92705-4933, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JOHNSON & JOHNSON 02/2013
SURGICAL VISION,
INC., 31 TECHNOLOGY
DRIVE, SUITE 200,
IRVINE, 92618,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2012
00779
123302

1688 CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU XO

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
03/2013
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2012
00780
123303

CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
03/2013
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2012
00826
119916

MISS BUSTENI

POPESCU SORIN
VASILE, STR. INTRAREA
CRIŞUL ALB NR. 39, BL.
7, SC. B, ETAJ 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

POPESCU SORIN
09/2012
VASILE, STR. GENERAL
CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR. 9, AP.
3, SECTORUL 1 7000 ,
BUCUREŞTI, 010772,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
00947
121537

SUPERBALL

SC MINET CONF SRL,
STR. DEPOZITELOR NR.
12, JUDEŢUL VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA,
240380, VALCEA,
ROMANIA

SC MINET CONF SRL,
STR. CĂTĂNEȘTILOR
NR. 49 A, JUDEŢUL
VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

M 2012
01055
119944

RASPBERRY DESIGN

YUSUF TEPE, STR. COL.
I. BUZOIANU NR. 23,
AP. 6, JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

YUSUF TEPE,
09/2012
STR. NICU
CONSTANTINESCU NR.
25, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

M 2012
01129
179730

BIODEV
MEDICAL CENTER

SC BIODEV MEDICAL
CENTER SRL, STR.
GHIOZDANULUI NR. 4,
CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014163,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BIODEV MEDICAL
02/2022
CENTER SRL, STR.
INTR. TINTEA, NR. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
01158
120045

CARPATOUR

SC CARPATOUR SRL,
STR. 15 NOIEMBRIE
NR. 1, AP. 4, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC CARPATOUR SRL,
COMUNA HĂRMAN,
STR. ALEEA 4, NR.58,
BIROUL NR.2, ETAJ
PARTER, HĂRMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

09/2012

M 2012
01159
120046

CARPATOUR

SC CARPATOUR SRL,
STR. 15 NOIEMBRIE
NR. 1, AP. 4, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC CARPATOUR SRL,
COMUNA HĂRMAN,
STR. ALEEA 4, NR.58,
BIROUL NR.2, ETAJ
PARTER, HĂRMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

09/2012

M 2012
01177
119958

STARTUP PROGRAM

ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT
ROMANIA, STR.
ACADEMIEI NR. 28-30,
EXCELSIOR CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ASOCIATIA JUNIOR
09/2012
ACHIEVEMENT
ROMANIA, STR.
LISABONA NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011787, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2012
01285
120955

SPERANTA

SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. DEALUL
VIILOR NR. 108,
JUDEŢUL DOLJ,
SEGARCEA, 205400,
ROMANIA

SC DOMENIUL
10/2012
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. UNIRII, NR.
4A, JUDEŢUL DOLJ,
SEGARCEA, DOLJ,
ROMANIA
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M 2012
01470
122567

VEDETE ON LINE

SC ANTENA 3 SA, ŞOS.
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI,
NR. 25-27, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ANTENA 3 SA,
02/2013
BULEVARDUL DIMITRIE
POMPEIU, NR. 9 - 9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 14, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
01627
120723

MINI LONDON

SC CARE CO
PERFORMANCE SRL,
STR. RĂSURI NR. 64,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC CARE CO
10/2012
PERFORMANCE SRL,
STR. MIHAI VITEAZUL,
NR. 118, CONSTANŢA,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2012
01826
121982

optimed

SC OPTIMED SRL, STR.
VALEA CETĂŢII NR.
34, BL. 37, SC. C, AP.
2, BRAŞOV, 500289,
BRAȘOV, ROMANIA

SC OPTIMED SRL,
STR. LUNGĂ, NR. 112,
CAM. 1, BRAŞOV, JUD.
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

12/2012

M 2012
01903
120878

bioROne biotechnology SC A & B PHARM
cluster
CORPORATION SRL,
BROŞTENI, JUD.
NEAMŢ, BAHNA, 617018,
NEAMȚ, ROMANIA

SC A & B PHARM
CORPORATION
SRL, STR. GAVRIL
MUSICESCU, NR. 5,
MEZANIN, CAMERA 2,
BL. 7A, JUD. NEAMŢ,
IAŞI, 617018, IAȘI,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02195
122280

andimix
furajare eficienta

SC MCM SANIFARMVET 01/2013
SRL, CALEA
ZĂRANDULUI, NR.79,
ÎNSCRIS ÎN CF NR.61564
CU NR.TOP/CAD 61564,
DEVA, HUNEDOARA,
ROMANIA

M 2012
02449
120853

TOTAL REISEN & JAGD SC TOTAL REISEN
& JAGD SRL, ALEEA
GARANŢIA TA
COMPOZITORILOR
ÎN TURISM!
NR. 15, BL. 821, AP.
47, PARTER, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TOTAL REISEN
10/2012
& JAGD SRL, ŞOS.
ŞTEFAN CEL MARE, NR.
36, BL. 30B, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
02458
153527

RELAXIREM

SC LABORATOARELE 03/2018
REMEDIA SRL, STR.
PAPUSOIULUI, NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MCM SANIFARMVET
SRL, B-DUL IULIU
MANIU BL. I, PARTER,
JUDEŢUL HUNEDOARA,
DEVA, ROMANIA

SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL, STR.
CĂLĂRAŞI NR. 291,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
02459
171997

SOMNIFERM

SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL, STR.
CĂLĂRAŞI NR. 291,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL, STR.
PĂPUŞOIULUI, NR.
2, BIROURI 3 ŞI 4,
ET. 1, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2021

M 2012
02478
120517

BIOCEBRAL

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, IAŞI, JUD.
IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

10/2012

M 2012
02537
122188

ASOCIATIA DE SPRIJIN
S ASB
SI BINEFACERE
Asociatia de Sprijin
si Binefacere ROMANIA ROMANIA, STR.
PLUGARILOR NR.
1BIS, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100350,
ROMANIA

ASOCIATIA DE SPRIJIN 01/2013
SI BINEFACERE
ROMANIA, COMUNA
PĂULEŞTI,
STR.INDEPENDENŢEI,
NR. 9, PĂULEŞTII NOI,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2012
02593
130889

PLASTELINO

SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012251, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC NORIEL IMPEX SRL, 06/2014
STR. CĂMINULUI, NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
02619
123505

ONE STAR SECURITY

SC ONE STAR
SECURITY SRL, STR.
BREST NR. 2, LOT CB01,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC ONE STAR
04/2013
SECURITY SRL, PORT
CONSTANŢA, PORT B,
STAŢIA CF, INCINTĂ
CLĂDIRE "CIRCULAŢIE
ŞI MANEVRĂ", ET.
2, CONSTANŢA,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2012
02725
121594

SEDEPRIL

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, IAŞI, JUD.
IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

11/2012

M 2012
02726
120482

SALIPREN

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, IAŞI, JUD.
IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

10/2012
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PROSTART

M 2012
02753
121924
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SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
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IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

Adresă nouă

BOPI

SC LOOK AHEAD SRL,
ŞOS. PĂCURARI, NR.
127, ET. 5, IAŞI, JUD.
IAŞI, 700544, IAȘI,
ROMANIA

07/2014

Biasicom cu priză la tine SC BIA SI COM
SRL, STR. ANDREI
MUREŞANU NR. 30,
PARTER, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420117,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

SC BIA SI COM SRL,
STR. VIILOR NR. 10,
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

12/2012

M 2012
02834
122477

MASTER tube

SC DINAMIC 92
DISTRIBUTION SRL,
STR. MUNCII NR. 1,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

SC DINAMIC 92
01/2013
DISTRIBUTION SRL,
BD. GENERAL NICOLAE
DĂSCĂLESCU, NR.
11A, PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA

M 2012
02839
121074

SAIKO MEDIA & SIGNS

SC SAIKO MEDIA
& SIGNS SRL, STR.
POSADA NR. 3,
CAMERA 2, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC SAIKO MEDIA
11/2012
& SIGNS SRL, STR.
CELULOZEI, NR.
6, CONSTANŢA,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2012
02961
125415

CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

08/2013
BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2012
03244
122593

BAZARUL
CONDIMENTELOR

DF World of
Spices GmbH,
INDUSTRIESTRASSE
25, DISSEN, 49201,
GERMANIA

DF World of Spices
02/2013
GmbH, DIETER-FUCHSSTRABE 10, DISSEN,
49201, GERMANIA

M 2012
03348
120875

SINTO CAROSERIE

SC SINTO CHIM SRL,
STR. CERNEI NR. 1-3,
BL. E7, SC. A, AP. 15,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

SC SINTO CHIM SRL,
ŞOS. CRISTIANULUI,
NR. 6, BRAŞOV, JUD.
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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M 2012
03401
120893

Travel
Green Light - Enjoy
discovering the world

SC TRAVEL GREEN
LIGHT SRL, ALEEA
PASĂREA DE AUR
NR. 26, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TRAVEL GREEN
LIGHT SRL, STR.
CAMELIEI, NR. 28,
PARTER, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
03455
121244

AUTO CONSULTING
www.autoconsulting.ro

AUTO CONSULTING
SRL, STR. BRANULUI
NR. 19, AP. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

AUTO CONSULTING
11/2012
SRL, STR.
CRIZANTEMELOR, NR.
2, AP. 1, CLUJ NAPOCA,
JUD. CLUJ, CLUJ,
ROMANIA

M 2012
03584
121312

CJ clarion JEANS

SC SABI STORE COM
SRL, STR. FILDERMAN
WILHELM NR. 4, ET.
4, AP. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SABI STORE COM
11/2012
SRL, ALEEA TEIŞANI,
NR.274-288, CAMERA 1,
BL.C42, ETAJ 4 AP.41,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
03585
122162

Lacarino JEANS

SC SABI STORE COM
SRL, STR. FILDERMAN
WILHELM NR. 4, ET.
4, AP. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SABI STORE COM
01/2013
SRL, ALEEA TEIŞANI,
NR.274-288, CAMERA 1,
BL.C42, ETAJ 4 AP.41,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
03980
122272

TOTO
Căţeluşul tău drăgălaş

SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012251, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC NORIEL IMPEX SRL, 01/2013
STR. CĂMINULUI, NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
04028
122727

EltraLogis

SC ELTRA LOGIS
SRL, ALEEA TEILOR
BL. 2C, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, 110043,
ARGEȘ, ROMANIA

SC ELTRA LOGIS SRL,
ALEEA DÂMBOVNIC,
NR. 1, HALA 1, SAT
ALBOTA, COMUNA
ALBOTA, JUD. ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

M 2012
04056
121935

Papa bun repede si bun EMANUEL PATRASCU,
STR. DORULUI NR.
1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

EMANUEL PATRASCU, 12/2012
STR. TRAIAN VUIA, NR.
2, SAT AGIGEA, JUD.
CONSTANŢA, COM.
AGIGEA, CONSTANȚA,
ROMANIA

M 2012
04201
121355

Editura Hamangiu

SC EDITURA
HAMANGIU SRL, STR.
MITROPOLIT FILARET,
NR. 39-39A, CAM. 1,
PARTER, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040503,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC EDITURA
HAMANGIU SRL, STR.
MITROPOLIT FILARET,
NR. 39-39A, CAM. 1,
PARTER, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040503,
BUCUREȘTI, ROMANIA
1390
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M 2012
04202
180895

Librăriile Hamangiu

SC LIBRARIILE
HAMANGIU SRL, STR.
ALEEA CĂLINEŞTI NR.
8, BL. 11, SC. 4, ET.
1, AP. 50, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040973,
ROMANIA

SC LIBRARIILE
HAMANGIU SRL,
SECTOR 4, STR.
MITROPOLIT FILARET
NR. 39+39A, CAM. 1,
PARTER, BUCUREŞTI,
040973, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/2022

M 2012
04338
122155

Delly

SC DERPAN SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 420,
JUD. GALAŢI, COMUNA
SMÂRDAN, 807275,
GALAȚI, ROMANIA

SC DERPAN SRL,
STR. TECUCI, NR. 7,
COMUNA SMÂRDAN,
SAT SMÂRDAN, JUD.
GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

01/2013

M 2012
04351
154444

B BLACK WATER
SECURITY

SC SECURITY BLACK
WATER SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 137C,
CORP 23, CORP A+D,
ET. 2, CAMERA 54,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060011, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC SECURITY BLACK
WATER SRL, ŞOS.
CHITILEI, NR. 178,
MANSARDĂ, BIROUL
NR. 9, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2018

M 2012
04985
122711

SPARTAN

STEFAN VALENTIN
MANDACHI, BDUL. 1
DECEMBRIE 1918 NR.
66, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, 720284,
SUCEAVA, ROMANIA

STEFAN VALENTIN
02/2013
MANDACHI, STR. MORII,
NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU
ILIE, 720284, SUCEAVA,
ROMANIA

M 2012
05064
124304

BP BALKAN
PHARMACEUTICALS

SC EURO MAST
INDUSTRIES SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 131, ET.
II, CAMERELE 3,4,5,
JUDEŢUL SUCEAVA,
RĂDĂUŢI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

SC EURO MAST
06/2013
INDUSTRIES SRL, STR.
SFĂNTUL NICOLAE, NR.
4, JUDEŢUL SUCEAVA,
RĂDĂUŢI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2012
05282
123974

East European
COMIC CON

MURESAN MIRCEA
VLAD, CALEA
MĂNĂŞTUR NR. 93,
AP. 29, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

MURESAN MIRCEA
05/2013
VLAD, SECTOR 1, STR.
LEONIDA VARNALI NR.
8, ET. 1 + MANSARDA,
AP. 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
05292
123341

i Drive

SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012251, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC NORIEL IMPEX SRL, 03/2013
STR. CĂMINULUI, NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2012
05360
124620

iDRIVE

SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012251, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC NORIEL IMPEX SRL, 07/2013
STR. CĂMINULUI, NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
06598
123554

STAR TAXI

SC STAR TAXI APP
SRL, STR. SPLAIUL
INDEPENDENŢEI, NR.
319, OB421, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC STAR TAXI APP
04/2013
SRL, STR. SPLAIUL
INDEPENDENŢEI,
NR. 319, OB319,
OB 152, STÂNGA,
SCARA A, ETAJ 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
07203
126872

FOREST RESTAURANT RIMOBI INVESTMENTS,
BD.BUCUREȘTII NOI,
NR.25A, IMOBIL P
+3, PARTER, BIROU
A009, SECTOR 1,
ROMÂNIA, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RIMOBI INVESTMENTS, 11/2013
DRUMUL SĂBĂRENI,
NR. 24-26, CORP
ADMINISTRATIV, BIROU
COD 1A204E, ET. 2,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
07232
124933

NIKOS GREEK
TAVERNA

SUFRO COMPANY
SRL, BLD. TOMIS, NR.
46, ET. 2, CAM. 34B,
CONSTANȚA, JUD.
CONSTANȚA, ROMANIA

SUFRO COMPANY
07/2013
SRL, BULEVARDUL
ELISABETA, NR.2BZONA, POARTA 1,
ETAJ 1, CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2012
07244
125755

CARESTA

CARESTA BAGS SRL,
STR. PRINCIPALĂ,
NR. 957, LOC. DAIA
ROMANA, SEBEŞ, JUD.
ALBA, ALBA, ROMANIA

CARESTA BAGS SRL,
STR. PROGRESULUI,
NR. 5-7, SEBEŞ, JUD.
ALBA, ALBA, ROMANIA

M 2013
04077
147188

VIAŢA MEDICALĂ
Săptămânal profesional,
social şi cultural
al personalului medical

VIATA MEDICALA
ROMANEASCA SRL,
STR. ION BREZOIANU
NR.27, ET.2, AP.3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010131, ROMANIA

VIATA MEDICALA
02/2017
ROMANEASCA SRL,
CALEA VICTORIEI
NR. 21- 23, ETAJ 6,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2013
04656
127281

SIRGOMBOS SECURITY SC SIRGOMBOS
SECURITY SRL, STR.
TRANSILVANIA NR. 41,
AP. 6, JUDEŢUL MUREŞ,
TÎRGU MUREŞ, 540490,
MUREȘ, ROMANIA

SC SIRGOMBOS
12/2013
SECURITY SRL, STR.
COMORII NR. 9B, SAT
LIVEZENI, COMUNA
LIVEZENI, JUD. MUREŞ,
LIVEZENI, MUREȘ,
ROMANIA
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M 2013
06664

BEYOND DRACULA

DA SACCO GIULIO,
CETĂŢEAN ITALIAN
CU REZIDENŢĂ ÎN
ROMÂNIA, BUCUREŞTI,
SECTOR 1, INTRAREA
VICTOR EFTIMIE NR. 9,
SC. A, AP. 84, SECTOR
1, ITALIA

DA SACCO GIULIO,
CETĂŢEAN ITALIAN
CU REZIDENŢĂ ÎN
ROMÂNIA, BUCUREŞTI,
SECTOR 1, STR.
PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 40, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2013
08350
130828

BRÂNCOVEANU XO

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
06/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01654
132114

BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
09/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01656
132418

PODGORIILE
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01657
132419

DOMENIILE
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01658
132420

CRAMA
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU
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M 2014
01659
132421

CASA DE VINURI
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

10/2014
BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01660
132422

CASA DE VINURI
NOBILE CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01662
132423

MOŞIILE
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
10/2014
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01663
134522

SMARANDA
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD, 4
ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
01/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01664
134521

BĂLAŞA
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD, 4
ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
01/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01665
134520

ELENCA
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
01/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU
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M 2014
01668
134519

ANCUŢA
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
01/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01669
134518

SAFTA BRÂNCOVEANU BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

01/2015
BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01670
134517

MARIA BRÂNCOVEANU BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
01/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
01671
134516

STANCA
BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
01/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
04739
134199

viaHotel

VĂTAFU MIHAI
IONUŢ, BD.
PETROCHIMIŞTILOR
NR. 39, BL. C, SC. A, AP.
32, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

VĂTAFU MIHAI IONUŢ, 01/2015
STR. LIVEZII NR.43,
SAT SMEURA, COM.
MOŞOAIA, JUD. ARGEŞ,
SAT SMEURA, ARGEȘ,
ROMANIA

M 2014
04739
134199

viaHotel

RĂDULESCU COSMIN
ANDREI, STR. CARPAŢI
NR. 7, BL. F1, SC. B,
ET. 2, AP. 9, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

RĂDULESCU COSMIN 01/2015
ANDREI, STR. CARPAŢI
NR. 2, BL. C4, SC. F, ET.
1, AP. 5, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

1395

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2014
07362
136996

BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
06/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2014
07421
138175

BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
09/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2015
01346
138239

BRÂNCOVEANU XO

BELLES MARKS LTD, 4
ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
09/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2015
02140
138994

BRÂNCOVENI

BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
11/2015
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2015
02285
137933

Osmyum
SC OSMYUM SRL, STR.
FOR SMART HABITATS DRUMUL CRETESTILOR
NR. 76, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC OSMYUM SRL,
CALEA ȘERBAN
VODĂ, NR.26,
CAMERA 2, CORP
A, AP.3, SECTORUL
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2016
07551
148915

N NUTRIFIC

AXINTE GEORGE
05/2017
MANUEL, STRADA
ALEXANDRU
VLAHUȚĂ, NR.1,
BLOC M49, SCARA
2, APARTAMENT 53,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AXINTE GEORGE
MANUEL, STR.
LEONIDA DIMITRIE NR.
11, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200,
ROMANIA
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M 2016
07582
148170

24 play

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,
ETAJ 2, CAMERA
E210, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
07228
160102

BHS BLACK HAWK
SECURITY

S.C. BHS BLACK HAWK
SECURITY S.R.L.,
STR. AMFOREI NR.
13, CAMERA 1, AP. 21,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

S.C. BHS BLACK HAWK 03/2019
SECURITY S.R.L.,
STRADA PANSELUTEI,
SAT SACALAZ, NR.11,
CAMERA 1, AP.1,
COMUNA SACALAZ,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2019
05523

Donează Oxigen
generaţiilor viitoare

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL
NR.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
05421
172283

HOLT Helping Others
Live and Travel!

IOANA HOLT, 1732 1ST
AVE #21186, NY 10128,
NEW YORK, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

IOANA HOLT, STR.
05/2021
SAMUIL MICU-KLEIN
NR.1-3, AP. 25, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

M 2020
06470
171841

GLORIOS SECURITY

GLORIOS SECURITY
SRL, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR. 7,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GLORIOS SECURITY
03/2021
SRL, STRADA DIMITRIE
BOLINTINEA, NR.28,
SAT CUMPĂNA,
COMUNA CUMPĂNA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2020
07483

Protecţie pentru ficat.
Vitalitate
pentru organism

PRISUM HEALTHCARE
SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRISUM HEALTHCARE
SRL, STR.GEN
GHEORGHE MANU
NR. 17, BIROUL NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
08589
181045

FoodBerry

S.C. TUCANO COFFEE
GLOBAL S.R.L.,
STRADA ZIZIN, NR.10
A, ETAJ 3, AP.10,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TUCANO COFFEE
04/2022
GLOBAL S.R.L., CALEA
VICTORIEI NR.100,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Adresă nouă

BOPI

M 2020
08618
181114

Hippy coffee

TUCANO COFFEE
GLOBAL SRL, STRADA
ZIZIN NR.10A, ETAJ
3, AP.10, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TUCANO COFFEE
04/2022
GLOBAL SRL, CALEA
VICTORIEI NR.100,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
03078
181053

SEE YOU

SEE YOU SRL, STR.
CONSTANTIN NOICA
NR. 57, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU,
ROMANIA

SEE YOU SRL, STR.
MIRĂSLĂU, NR. 38, BL.
46, AP. 86, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550352,
SIBIU, ROMANIA

04/2022

M 2021
04106
180034

COPRAAG
ENTREPRENEUR

COPRAAG
ENTREPRENEUR SRL,
STR. NEGRU VODA
NR. 30, CAMERA 17,
JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

COPRAAG
ENTREPRENEUR
SRL, SPLAIUL UNIRII,
NR.265, BLOC 2, ETAJ
1, AP.14, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2022

M 2021
04501
180611

eConfaire
IMMERSIVE DESIGN

ECONFAIRE ID SRL, BD.
THEODOR PALLADY
NR. 1, CAMERA NR.
2, BLOC 26, SCARA
B, ETAJ 4, AP. 48,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ECONFAIRE ID SRL,
03/2022
SPLAIUL UNIRII, NR.265,
BLOC 2, ETAJ 1, AP. 15,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
06748

ACS TÂRGU MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI
SE 1898

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

ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV TÂRGU
MUREȘ 1898 MAROSVÁSÁRHELYI
SPORT EGYESÜLET
1898, STRADA MARTON
ARON, NR.11, TARGU
MURES, MUREȘ,
ROMANIA

M 2021
09072

BRÂNCOVEANU
CENTURIES OLD
ROMANIAN CRAFT
X.X.O VINARS
ENNOBLED THROUGH
FIR E AND ENRICHED
WITH TIME

BELLES MARKS LTD,
STR. DRAMAS 12, 1ST &
2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA,
CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS 3-5,
ARTEMIDOS TOWER,
ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

M 2022
01242

AUTO SIMPLU SERVICE SC AUTO SIMPLU SRL,
PIESE AUTO
STR. CALUGARENI
NR. 10, BL. P4, AP.
28, JUDETUL GALATI,
GALATI, 800282,
GALAȚI, ROMANIA

1398

SC AUTO SIMPLU
SRL, STR. DRUMUL
DE CENTURĂ NR.
222, LOTUL 1, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA
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Modificări nume și adresă titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

047206
034267

KRESKOVA

SC ALEXANDRION
GRUP ROMANIA SRL,
SAT PLEAŞA, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, 107113,
PRAHOVA, ROMANIA

ALEXANDRION SABER 10/1999
DISTILLERIES 1789
S.R.L., STRADA
FABRICILOR, NR.161,
SAT PLEAȘA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2001
05558
049424

ANVIL

ANVIL KNITWEAR INC.,
521 FIFTH AVENUE, 9
TH FLOOR NEW YORK,
NEW YORK, 10175,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Gildan Apparel USA
Inc., 1980 CLEMENTS
FERRY ROAD,
CHARLESTON, SOUTH
CAROLINA 29492,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2002
02686
057384

SALAM SASESC

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL,
B-DUL BUCUREŞTII
NOI NR. 140, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CRIS-TIM COMPANIE
03/2004
DE FAMILIE SRL, STR.
GĂRII, NR. 661, CORP
C8, BIROU E.03, ET. 1,
JUD. PRAHOVA, SAT
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
COMUNA FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2002
02687
052128

CRIS TIM

SC CRISTIM 2
PRODCOM SRL, BDUL. BUCUREŞTII
NOI NR. 140, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CRIS-TIM COMPANIE
02/2003
DE FAMILIE SRL, STR.
GĂRII, NR. 661, CORP
C8, BIROU E.03, ET.
1, SAT FILIPEŞTII DE
PĂDURE, COMUNA
FILIPEŞTII DE PĂDURE,
JUD. PRAHOVA,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2012
01623
124217

EVOcampus.ro

SC ROS SYSTEMA SRL, URS CERTIFICĂRI SRL, 06/2013
STR. BRADULUI NR. 2/B, STR. MADACH IMRE,
NR. 8, JUD. MUREŞ,
AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA
MUREȘ, ROMANIA

M 2012
01679
119710

THERME BUCUREŞTI

SC THERME NORD
SRL, STR. ALEXANDRU
VLAHUŢĂ NR. 2,
CAMERA 1, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

1399

06/2002

THERME NORD
08/2012
BUCURESTI SRL, STR.
VICTOR HUGO, NR. 2,
CLĂDIREA C1, BIROU 1,
ET. 1, SIBIU, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2012
01680
120538

THERME BUCUREŞTI

SC THERME NORD
SRL, STR. ALEXANDRU
VLAHUŢĂ NR. 2,
CAMERA 1, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

THERME NORD
10/2012
BUCURESTI SRL, STR.
VICTOR HUGO, NR. 2,
CLĂDIREA C1, BIROU 1,
ET. 1, SIBIU, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

M 2012
01681
120539

THERME BUCUREŞTI

SC THERME NORD
SRL, STR. ALEXANDRU
VLAHUŢĂ NR. 2,
CAMERA 1, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

THERME NORD
10/2012
BUCURESTI SRL, STR.
VICTOR HUGO, NR. 2,
CLĂDIREA C1, BIROU 1,
ET. 1, SIBIU, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

M 2012
07167
126541

PRO RECYCLING

SC PROPER
RECYCLING SRL, STR.
DRUMUL PĂDUREA
NEAGRĂ NR. 52B, BL
RU41, CORP B, ET.
1, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014044,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CITE RENT UTILAJE 11/2013
SPECIALIZATE S.R.L.,
SAT CIOROGARLA,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI,
NR, 34, BIROU 9+P10,
PARTER, JUD. ILFOV,
CIOROGARLA, 014044,
ILFOV, ROMANIA

M 2013
01901
126230

BLOMME

PHARMA 1 MARKETING
& SALES SRL, BD.
THEODOR PALLADY NR.
287, LOT. 17, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PHARMELIX TRADE
10/2013
S.R.L., INTRAREA
SULFINEI, NR.96,
CVARTAL MAGURELE,
TARLAUA 17, PARCELA
57/178, ETAJ 1, CAMERA
10, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

M 2015
08120
145448

EDA

PESTRITU ADELINA
IOANA, STR. ZIZIN
NR. 4, BL. 1, SC. 1,
ET. 2, AP. 16, SECT. 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

IOANA ADELINA
PESTRITU-STEBLEA,
STRADA EMIL
RACOVITA NR. 47,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

1400

11/2016

MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - CESIUNI
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Cesiuni totale
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

004690 TYPAR
002901

005845 HELI-COIL
007696

Cedent

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007
MARKET STREET,
WILMINGTON, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BLACK & DECKER
INC, DRUMMOND
PLAZA OFFICE PARK,
1423 KIRKWOOD
HIGHWAY, NEWARK,
19711, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Cesionar

BOPI

DuPont Safety &
Construction, Inc., 974
CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/1996

BOLLHOFF
PRODUKTION GmbH,
ARCHIMEDESSTRASSE
1-4, BIELEFELD, 33649,
GERMANIA

03/1998

005938 KEVLAR
007942

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007
MARKET STREET,
WILMINGTON, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Safety &
Construction, Inc., 974
CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/1997

006059 DUPONT
000291

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET WILMINGTON,
NEW CASTLE,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Polymers, Inc,
974 CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/1993

007503 EVAN-PICONE
012472

014593 RISTON
008788

Premier Brands Group
Holdings LLC , 1411
BROADWAY, 3RD
FLOOR, NEW YORK,
NEW YORK 10018,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII
E.I.DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

1403

Premier Brands IP LLC
09/1995
(a Delaware Limited
Liability Company), 1411
BROADWAY, NEW YORK,
NY, 10018, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
DuPont Electronics, Inc,
974 CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1998
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

026501 RUMMIKUB
021603

MICHA HERTZANO, 53 M&M Ventures
DREZNER STREET, TEL (2014) Limited, GR.
AVIV, ISRAEL, ISRAEL XENOPOULOU,17,
LIMASSOL CY-3106,
CIPRU

026563 MCCALL'S
018462

The McCall Pattern
Company, 120
BROADWAY, NEW
YORK, 10271, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Fit Acquisition, Inc,
11/1995
2015 WEST FRONT
STREET BERWICK,
PENNSYLVANIA 18603,
PENNSYLVANIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

026604 HAWK
019133

N.E.T. CO. UNITED S.A.,
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

Netco United Pte Ltd., 120 11/1995
LOWER DELTA ROAD,
#15-10 CENDEX CENTRE,
SINGAPORE 169208,
SINGAPORE

027180 BRIGGS &
019540 STRATTON

BRIGGS & STRATTON
CORPORATION,
12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA,
53222, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRIGGS & STRATTON,
02/1996
LLC, 12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA
53222, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1995

027229 TYVEK
019555

E.I.DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898,
STATELE UNITE ALE
AMERICII, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Safety &
Construction, Inc., 974
CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/1996

033648 CORIAN
023538

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
C0MPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
DISTRICTUL NEW
CASTE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Safety &
Construction, Inc., 974
CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/1998

035241 TYVEK PRACTIK
023853

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898,
SUA, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Safety &
Construction, Inc., 974
CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/1999

1404
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depozit/
marcă

Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

040786 ZYTEL
031211

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Polymers, Inc,
974 CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/1999

041056 DELRIN
030011

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Polymers, Inc,
974 CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1998

045200
029162

BRIGGS & STRATTON
CORPORATION,
12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA,
53222, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRIGGS & STRATTON,
12/1998
LLC, 12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA
53222, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

049645 MONITORUL DE
034763 SUCEAVA

Fundatia Social Culturala
" Victoria" Suceava,
STR. CALEA UNIRII,
SUCEAVA, ROMANIA

SC INTERPRESS
SRL , STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR.1,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, 720066,
SUCEAVA, ROMANIA

11/1999

051628 ACTONEL
036727

WARNER CHILCOTT
COMPANY, LLC,
UNION STREET KM
1.1,FAJARDO, PUERTO
RICO, 00738 PR, STATELE
UNITE ALE AMERICII

THERAMEX HQ UK
LIMITED, 75 KING
WILLIAM STREET,
LONDON, EC4N 7BE,
MAREA BRITANIE

03/2000

052842 DUPONT
040015

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Polymers, Inc,
974 CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/2000

053127 DUPONT
041027

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Polymers, Inc,
974 CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2000

1405
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

M 2000 ADANTE
03889
043778

N.E.T. CO. UNITED SA,
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

Netco United Pte Ltd., 120 07/2001
LOWER DELTA ROAD,
#15-10 CENDEX CENTRE,
SINGAPORE 169208,
SINGAPORE

M 2000 BOULEVARD
03890
043862

N.E.T. CO. UNITED SA,
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTER,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

Netco United Pte Ltd., 120 07/2001
LOWER DELTA ROAD,
#15-10 CENDEX CENTRE,
SINGAPORE 169208,
SINGAPORE

M 2002 ZIARUL DE BACĂU
01965
052703

Gheorghe Florin
Popescu, STRADA
LETEA, NR.2, SCARA A,
APARTAMENT 7, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

G & P NEWS &
ADVERTISING SRL,
STR. LETEA NR.2,
SC.A, ET.2, AP.7, JUD.
BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

M 2003 PARADOX
01337
055260

N.E.T. CO UNITED S.A.,
VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN, TORTOLA,
VG1110, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

Netco United Pte Ltd., 120 11/2003
LOWER DELTA ROAD,
#15-10 CENDEX CENTRE,
SINGAPORE 169208,
SINGAPORE

M 2003 ALFREDO
07138
058342

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI,
NR.16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BISTROMAR LA
TIMONA SRL, STR.
BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL
AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL
A11, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

05/2004

M 2003 DEL GUSTO
07139
058343

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI,
NR.16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BISTROMAR LA
TIMONA SRL, STR.
BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL
AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL
A11, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

05/2004

M 2004 CINEPUB FILM/
02403 ADVERTISING
060079

SC GENERIC
AUDIOVIZUAL SRL,
STR. PLANTELOR
NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUCIAN - MĂLIN
GEORGESCU,
STR.ŞTEFAN
MIHĂILEANU, NR.14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2004

1406

03/2003

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

M 2004 NOMEX
08890
064250

Cedent

Cesionar

BOPI

EI DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON,
19898, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Safety &
Construction, Inc., 974
CENTRE ROAD, DE
19805, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/2005

M 2005 ALFREDO FOODS
00825
067596

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI,
NR.16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BISTROMAR LA
TIMONA SRL, STR.
BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL
AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL
A11, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

11/2005

M 2006 BRIGGS &
04140 STRATTON
076191

BRIGGS & STRATTON
CORPORATION,
12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA,
53222, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRIGGS & STRATTON,
01/2007
LLC, 12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA
53222, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

M 2006 MURRAY
04141
079505

BRIGGS & STRATTON
CORPORATION,
12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA,
53222, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRIGGS & STRATTON,
05/2007
LLC, 12301 WEST WIRTH
STREET, WAUWATOSA
53222, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

M 2006 DILEMA
05327
078287

FUNDATIA NOUA
EUROPA, STR.
PLANTELOR NR.
21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ASOCIAȚIA "PRIETENII
DILEMEI", STRADA
ICOANEI, NR.110, AP.10,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

03/2007

M 2006 VITANTIS
06209 SHOPPING
078578 CENTER

SC VITANTIS SRL, ŞOS.
VITAN - BÂRZEŞTI,
NR. 7A, ET.1, SPAŢIUL
SA10E, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Praktiker Real Estate
România S.R.L, BD.
PIPERA, NR.1 B, ETAJ
7, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

04/2007

M 2007 RESTAURANT
03203 SHANGHAI
084117

SC GANBEI SRL, CALEA GANBEI S.R.L., STR.
10/2007
TURZII NR. 42 , CLUJCALEA TURZII NR. 42,
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA JUD. CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
SHANGHAI FRANCHISE
S.R.L., STR. CALEA
TURZII NR. 42, JUD. CLUJ,
MUN. CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

1407
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depozit/
marcă

Denumire marcă

M 2008 ATLANTA
03297
103764

Cedent

N.E.T. CO. UNITED S.A.,
C/O VISTRA (BVI) LIMITED
OF VISTRA CORPORATE
SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II, ROAD
TOWN,TORTOLA, VG1110,
TORTOLA, INSULELE
VIRGINE BRITANICE

Cesionar

BOPI

Netco United Pte Ltd., 120 10/2009
LOWER DELTA ROAD,
#15-10 CENDEX CENTRE,
SINGAPORE 169208,
SINGAPORE

M 2009 LEMNUL VERDE
05191
103595

SC LEMNUL VERDE
COFETARIE SRL, STR.
1 MAI NR. 7, JUD. CLUJ,
DEJ, 405200, ROMANIA

FRESH DEVELOPMENT
S.R.L., STRADA DEALUL
FÂNAȚELOR, NR.20B,,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

M 2010 CASA GUSTULUI
02516
110771

REWE-BETEILIGUNGSHOLDING
INTERNATIONAL GmbH,
DOMSTR. 20, KÖLN,
D-50668, GERMANIA

REWE Romania S.R.L.,
11/2010
STR. BUȘTENI NR. 7, JUD.
ILFOV, SAT ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, ILFOV, ROMANIA

SC CORVETTE SRL,
STR. LEMNARILOR
NR. 14/8, JUD.
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

BINAL MOB SRL, STR.
07/2012
PRINCIPALĂ NR. 105A,
COMUNA RIMETEA, JUD.
ALBA, COLTESTI, ALBA,
ROMANIA

M 2011 TOROCKOI A
07919 legTejesebb
119331 Laptissima!

M 2012 BinderBubi
01967
120214

10/2009

SC DAFORA TURISM
SC DAFLOG SRL, STR.
10/2012
SA, STR. PIAŢA REGELE GĂRII NR. 17, JUD. SIBIU,
FERDINAND I NR. 22,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU, MEDIAŞ,
551002, ROMANIA

M 2012 Alfredo
03548
121408

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI,
NR.16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

BISTROMAR LA
TIMONA SRL, STR.
BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL
AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL
A11, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2012 de-a arhitectura
04127
145303

SC A STIL SRL, STR.
SERGENT MATEI
DUMITRU NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020321, ROMANIA

ASOCIAȚIA DE-A
10/2016
ARHITECTURA , STRADA
CORNELIU BOTEZ, NR.10,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

1408

11/2012
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M 2012 ASOS
04400
122313

M 2012 MONITORUL DE
05281 SUCEAVA
145701

M 2012 GEMSY
06540
124107

Cedent

SC EUROKURT
CONSTRUCT SRL, STR.
PAVEL CEAMUR NR. 4,
TARLAUA 19/10, PARCELA
7, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ROMANIA

FUNDATIA SOCIAL
CULTURALA VICTORIA,
CALEA UNIRII NR. 102,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA
ZHEJIANG GEMSY
MECHANICAL
& ELECTRICAL
CO., LTD., NO. 638
DONGHUAN ROAD,
TAIZHOU, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA

Cesionar

BOPI

EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L.,
STR. PAVEL CEAMUR
NR. 4, TARLAUA 19/10,
PARCELA 7, LOT 1, C1HALĂ DEPOZITARE CU
SPAȚII BIROURI CU
REGIM DE ÎNĂLȚIME P
+1E, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

01/2013

SC INTERPRESS
SRL , STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR.1,
JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, 720066,
SUCEAVA, ROMANIA

11/2016

Shang Gong Sewing
05/2013
Machine (Zhejiang) Co.,
Ltd., NO. 318, JINCHUAN
ROAD, XINQIAN STREET,
HUANGYAN DISTRICT,
TAIZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA,
TAIZHOU CITY, CHINA

M 2012 CONTENT
06836 ACCELERATOR
123984

SC GENERIC
AUDIOVIZUAL SRL,
STR. PLANTELOR
NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUCIAN - MĂLIN
GEORGESCU,
STR.ŞTEFAN
MIHĂILEANU, NR.14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2013

M 2013 PORC
00827
127347

RAZVAN EREMIA,
STR. MĂMULARI NR.
2, BL. C1, SC. 2, ET.
4, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PORC A PORTER SRL,
B-DUL UNIRII NR. 19,
CAMERA 03, BL. 4B,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 11,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

12/2013

PHARMA 1 HEALTH
CONCEPT S.R.L., BDUL DIMITRIE POMPEI,
NR.10A, MODULELE
1ȘI 4, CLĂDIREA C1,
BIROUL NR.02, ETAJ 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2013

M 2013 BLOMME
01901
126230

PHARMELIX TRADE
S.R.L., INTRAREA
SULFINEI, NR.96,
CVARTAL MAGURELE,
TARLAUA 17, PARCELA
57/178, ETAJ 1, CAMERA
10, MĂGURELE,
ILFOV, ROMANIA

1409
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Cedent

Cesionar
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M 2013 VIAŢA MEDICALĂ
VIATA MEDICALA
04077 Săptămânal
ROMANEASCA SRL,
147188 profesional, social
CALEA VICTORIEI NR. 21şi cultural al
23, ETAJ 6, SECTOR 3,
personalului medical BUCUREȘTI, ROMANIA

MEDICHUB MEDIA
SRL, BLD. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 22,
GREEN GATE OFFICES,
ET. 11, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2017

M 2013 flori de lux
07233
129494

ANGELA IOANA BUIACU,
BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BL. OD15, SC. B, ET.
5, AP.6 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMGABY MOLN
SRL , COMUNA PRUNDU
BÂRGĂULUI, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 261A,
BISTRITA-NASAUD,
SUSENII BÂRGĂULUI,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

04/2014

M 2013 floridelux.ro
07234
129495

ANGELA IOANA BUIACU,
BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BL. OD15, SC. B, ET.
5, AP.6 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMGABY MOLN
SRL , COMUNA PRUNDU
BÂRGĂULUI, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 261A,
BISTRITA-NASAUD,
SUSENII BÂRGĂULUI,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

04/2014

M 2013 floridelux
07235
129496

ANGELA IOANA BUIACU,
BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BL. OD15, SC. B, ET.
5, AP.6 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMGABY MOLN
SRL , COMUNA PRUNDU
BÂRGĂULUI, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 261A,
BISTRITA-NASAUD,
SUSENII BÂRGĂULUI,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

04/2014

JAFRA HOLDING
COMPANY B.V.,
GEOGRAAF 30,
EW DUIVEN, 6921,
TARILE DE JOS

Jafra Mexico Holding
Company B.V.,
GEOGRAAF 30, 6921 EW
DUIVEN, TARILE DE JOS

07/2014

PUŞCAŞU CEZAR,
STR. GOVODARVA
NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL , STR.
PĂPUŞOIULUI NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2021

M 2014 JAFRA
00223
131135

M 2014 ENZYMAX
00890
174008

M 2014 IIANA
00916
132350

SC ISAK MODA SRL, P-ŢA
NAŢIUNILE UNITE, NR.3-5,
CAMERA 3, BL.A, SC.A,
ET.2, AP.13, SECTORUL
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

1410

ELENA ALINA ISAKOVIC, 09/2014
STR. GRIGORE
GAFENCU, NR.9, SC.B,
ET.4, AP.B43, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
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M 2014 petale de viata
03067
132915

BUIACU ANGELA IOANA,
ALEEA BUHUŞI NR. 7, BL.
7, SC. 4, ET. 3, AP. 182,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032571, ROMANIA

SC COMGABY MOLN
SRL , COMUNA PRUNDU
BÂRGĂULUI, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 261A,
BISTRITA-NASAUD,
SUSENII BÂRGĂULUI,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

M 2014 BLANA
03522
142131

BOGDAN MĂRGINEAN ,
CALEA DOROBANŢILOR,
NR.74, SC.1, ET.2,
AP.9, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

ESTIBLANA S.R.L.,
04/2016
CALEA DOROBANȚILOR,
NR.74, SC.1, AP.9, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

M 2014 viaHotel
04739
134199

VĂTAFU MIHAI IONUŢ,
STR. LIVEZII NR.43,
SAT SMEURA, COM.
MOŞOAIA, JUD.
ARGEŞ, SAT SMEURA,
ARGEȘ, ROMANIA
RĂDULESCU COSMIN
ANDREI, STR. CARPAŢI
NR. 2, BL. C4, SC.
F, ET. 1, AP. 5, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

RĂDULESCU COSMIN
01/2015
ANDREI, STR. CARPAŢI
NR. 2, BL. C4, SC.
F, ET. 1, AP. 5, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

M 2014 VERDESSI
05038
133639

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 12/2014
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2014 VIRTO
05425
134783

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

SC ORIGINAL TRADE
02/2015
MARKS SRL, STR.
NICOLAE BALCESCU, NR
24, BLOC A2, SCARA A,
ETAJ 1, AP.2, JUDEȚUL
GALAȚI, GALATI, 80001,
GALAȚI, ROMANIA

M 2014 PESTE PERFECT
06092 ALES PESCUIT IN
176409 LIBERTATE

SIMION DUDUICA,
STR.DILIGENŢEI,
NR.16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

1411

BISTROMAR LA
TIMONA SRL, STR.
BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL
AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL
A11, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

BOPI

10/2014

10/2021
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M 2014 Alfredo Seafood
06093
176408

Cedent

SC ALFREDO FOODS
SRL, INTR. BINELUI NR.
1A, ET. 1, COMPLEX
FORTUNA, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Cesionar

BISTROMAR LA
TIMONA SRL, STR.
BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL
AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL
A11, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

BOPI

10/2021

M 2014 SENZATE
07890
150073

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2014 HAPPY COBY
07891
136012

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 04/2015
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2015 Osmyum FOR
02285 SMART HABITATS
137933

SC OSMYUM SRL, CALEA
ȘERBAN VODĂ, NR.26,
CAMERA 2, CORP A,
AP.3, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OSMYUM INVEST SRL,
CALEA ȘERBAN VODĂ,
NR.26, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2015 Lady Cozac YOUR
02507 DREAMS ON
138395 PAPER

IULIANA ALEXANDRA
COZAC, STR. BARBU
LĂUTARU NR. 8, BL. 23,
SC. B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

KRONIA CITY SRL, STR. 09/2015
TURDA NR. 94, PARTER,
BL. 29B, SC. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2015 C
03014
139264

SC GENERIC
AUDIOVIZUAL SRL,
STR. PLANTELOR
NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUCIAN - MĂLIN
GEORGESCU,
STR.ŞTEFAN
MIHĂILEANU, NR.14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11/2015

M 2015 CINEPUB
03015 film_romanesc.rar
139263

SC GENERIC
AUDIOVIZUAL SRL,
STR. PLANTELOR
NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUCIAN - MĂLIN
GEORGESCU,
STR.ŞTEFAN
MIHĂILEANU, NR.14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11/2015

1412

08/2015
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M 2015 PROFESSIONAL
04076 Sanidet
139740

SC SANIDET
DISTRIBUTION SRL,
STR. AUREL VLAICU NR.
1, CAM 2, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, ROMANIA

SC SANIDET
PROFESSIONAL SRL,
BD PIPERA, NR.1D-4,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

12/2015

M 2015 PROFESSIONAL
04077 Sanidet
139737

SC SANIDET
DISTRIBUTION SRL,
STR. AUREL VLAICU NR.
1, CAM 2, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, ROMANIA

SC SANIDET
PROFESSIONAL SRL,
BD PIPERA, NR.1D-4,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

12/2015

LUCIAN - MĂLIN
GEORGESCU,
STR.ŞTEFAN
MIHĂILEANU, NR.14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

04/2016

M 2015 ICAR ISTORIA
07936 ALTERNATIVĂ
142069 A CINEMAULUI
ROMÂNESC

SC GENERIC
AUDIOVIZUAL SRL,
STR. PLANTELOR
NR. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2015 HYGIENIUM
08156
144956

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 10/2016
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2015 TOYBON
08473
142647

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 05/2016
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2016 Uncle John
05324
146667

LASCĂR ALEXANDRU
EUGEN, STR. CORALILOR
NR. 105A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

UJ FRANCHISE S.R.L., B- 01/2017
DUL BASARABIA, NR.256,
SECTORUL 3, ANEXA
APTM POZ PL GEN 101A,
PARTER, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GETICA SECURITY
SRL, BLD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18,
PARTER, BL. B3BIS,
SC. 1, AP. 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

APS&ASSET
01/2018
PROTECTION SYSTEMS
SRL, ŞOS. CHITILEI, NR.
178, ET. 2, BIROUL NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2016 APS ASSET
05879 PROTECTION
147462 SYSTEMS

1413
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M 2016 N NUTRIFIC
07551
148915

Cedent

Cesionar

BOPI

STOIAN GABRIEL, STR.
FOIŞORULUI NR. 11,
BL. F7C, SC. 2, AP. 37,
JUD. BUZĂU, FĂLTICENI,
725200, ROMANIA
AXINTE GEORGE
MANUEL, STRADA
ALEXANDRU VLAHUȚĂ,
NR.1, BLOC M49,
SCARA 2, APARTAMENT
53, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AXINTE GEORGE
MANUEL, STRADA
ALEXANDRU VLAHUȚĂ,
NR.1, BLOC M49, SCARA
2, APARTAMENT 53,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/2017

04/2017

M 2016 24 play
07582
148170

SC ECCO GROUP
DEVELOPMENT SRL,
STRADA MĂGURA
VULTURULUI, NR.58,
ETAJ 2, CAMERA
E210, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PTP ONLINE S.R.L.,
STRADA MĂGURA
VULTURULUI, NR.58,
CAMERA E211, ETAJ 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2016 FGL SECURITY
07722
148051

FGL SECURITY SISTEM
GRUP SRL, COM
AGHIREŞU, BL. 226,
AP. 1, JUDEŢUL CLUJ,
SAT AGHIREŞUFABRICI, ROMANIA

FGL GUARD PROTECT
07/2017
SECURITY SRL, BD
EROILOR, NR.42, ETAJ.1,
AP.9, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2016 Maria's Ladybugs
07769 produse handmade
148507

CIUCANU BOGDAN,
STR. PLEVNEI NR. 2,
BL. L3, SC. A, ETAJ 4,
AP. 18, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

Raluca-Mihaela Ciucanu,
BD. DECEBAL NR.86,
BL.D, SC.C, ET.4, AP.48,
PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

07/2017

M 2016 Holcim ExtraDur 52
08218
148436

Holcim (Romania) SA,
CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLĂDIREA
B, ETAJUL 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
014459, ROMANIA

Holcim Technology Ltd,
ZÜRCHERSTRASSE 156,
8645 JONA, ELVEȚIA

05/2017

M 2016 KONTOGURIS
08492 Bucatele piratului
149232

MIHAI MARIO-DORIN,
STR. BĂILOR NR.
192, JUD. IALOMIŢA,
AMARA, 927020,
IALOMIȚA, ROMANIA

RE-THERM IMPORT
EXPORT S.R.L., STRADA
BĂILOR, NR.192, AMARA,
IALOMIȚA, ROMANIA

M 2017 TRAVELSCOUNTER SC FB MANAGEMENT
01812
SRL, STR. MIHAI VITEAZU
150833
NR. 112, JUDEŢUL
SIBIU, SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

1414

BOREALIS MEDIA S.R.L., 10/2017
STR. MIHAI VITEAZU,
NR. 112, CORP 2, JUD.
SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA
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M 2017 PROPORZIONI
01931 OTTIMALI
151315

Cedent

COSMIN POPA-DRAGHIA,
STR, STEFAN VELOVAN
NR. 1, BL. B1, SC. 2, AP.
14, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

Cesionar

BOPI

PROPORZIONI OTTIMALI 11/2017
S.R.L., STR.ŞTEFAN
VELOVAN 1, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

M 2017 SHANGHAI express SC GANBEI SRL, CALEA GANBEI S.R.L., STR.
10/2017
02490 FAST'N GOOD
TURZII NR. 42, CLUJCALEA TURZII NR. 42,
150630
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA JUD. CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
SHANGHAI FRANCHISE
S.R.L., STR. CALEA
TURZII NR. 42, JUD. CLUJ,
MUN. CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
M 2017 SHANGHAI
02492 CHINESE FOOD
150633 since 1998

SC GANBEI SRL, CALEA GANBEI S.R.L., STR.
10/2017
TURZII NR. 42, CLUJCALEA TURZII NR. 42,
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA JUD. CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
SHANGHAI FRANCHISE
S.R.L., STR. CALEA
TURZII NR. 42, JUD. CLUJ,
MUN. CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2017 SHANGHAI
02493 DELIVERY
150641

SC GANBEI SRL, CALEA GANBEI S.R.L., STR.
10/2017
TURZII NR. 42, CLUJCALEA TURZII NR. 42,
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA JUD. CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
SHANGHAI FRANCHISE
S.R.L., STR. CALEA
TURZII NR. 42, JUD. CLUJ,
MUN. CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2017 MORPLA
05818
153849

M 2018 Baseus
00291
165137

Holcim (Romania) SA,
CALEA FLOREASCA
NR. 169A, CLADIREA B,
ETAJ 7, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA
Shenzhen Times
Innovation Technology
Co., Ltd, BANTIAN
STREET NR. 3, ROOM
03, 6/F, BUILDING 3,
WINLEAD, FADA ROAD,
BANTIAN STREET,
LONGGANG DISTRICT,
GUANGDONG PROVINCE,
SHENZHEN, CHINA

1415

Holcim Technology Ltd,
ZÜRCHERSTRASSE 156,
8645 JONA, ELVEȚIA

04/2018

SHENZHEN BASEUS
01/2020
TECHNOLOGY CO., LTD.,
2/F, BUILDING B, BEISI
INTELLIGENCE PARK,
NO.2008, XUEGANG
ROAD, GANGTOU
COMMUNITY, BANTIAN
STREET, LONGGANG
DISTRICT, SHENZHEN,
CHINA
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M 2018 Baseus
00292
165138

Shenzhen Times
Innovation Technology
Co., Ltd, BANTIAN
STREET NR. 3, ROOM
03, 6/F, BUILDING 3,
WINLEAD, FADA ROAD,
BANTIAN STREET,
LONGGANG DISTRICT,
GUANGDONG PROVINCE,
SHENZHEN, CHINA

SHENZHEN BASEUS
01/2020
TECHNOLOGY CO., LTD.,
2/F, BUILDING B, BEISI
INTELLIGENCE PARK,
NO.2008, XUEGANG
ROAD, GANGTOU
COMMUNITY, BANTIAN
STREET, LONGGANG
DISTRICT, SHENZHEN,
CHINA

M 2018 CARBON C
03941 STEAKHOUSE
157970

Doru Țurcanu, STRADA
BALTAGULUI, NUMAR11,
JUDET IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

CAFFETERIA
CAPPUCCINI S.R.L.,
STRADA PALAT, NR.3F,
CLĂDIREA E1, SPAȚIUL
COMERCIAL E1P1+2+,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

11/2018

M 2018 KFC SOS
05712 CU USTUROI
159052

US FOOD NETWORK SA,
CALEA DOROBANTILOR
NR. 239, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
010567, ROMANIA

Kentucky Fried Chicken
International Holdings
LLC, 7100 CORPORATE
DRIVE, PLANO TEXAS
75024, PLANO, TEXAS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

02/2019

M 2018 GANZA
07031
161678

GEORGE DĂUCEANU,
STR. FRASINULUI
NR. 2, BL. 2, SC. E,
ET. 2, AP. 7, JUDEȚUL
TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

GANZA FASHION S.R.L.,
CALEA TORONTALULUI,
NR.69, CLĂDIREA VOX,
CORP B, PARTER,
SPAȚIUL B.P.03,
TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

07/2019

M 2019 ACM Studio
05187
164579

SC RED LABEL
CONCEPT SRL, STR.
INTRAREA SCORTEI
NR. 1, ET. 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TRUST LABEL
12/2019
MANAGEMENT S.R.L.,
STR.LABORATOR, NR.14,
MEZANIN (SUPANTA),
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2019 DRAGON STAR
05581 CURIER
165224

DSC EXPRES
LOGISTIC SRL, CALEA
BUCUREȘTILOR NR. 1,
BL. CORP C9, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

ALEXANDRU - DAN
ROBESCU, STR.
CLUCERULUI, NR. 57A,
ET. 2, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

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
CRISTIAN ANTISTESCU,
STR.ING.ANGHEL
SALIGNY, NR.2, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

Cristian Mircea Radu,
STR. PREVEDERII NR.
6, BL. D2, SC. 1, ET.
7, AP. 46, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OMNIPLAY S.R.L.,
STRADA BUZEȘTI,
NR.75-77, ETAJ 13,
BIROUL NR.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020 LA GUARDIA LGS
01037 PROTECTIE
171825 SI PAZA

SC LA GUARDIA LIFE
SRL, BDUL. SF.
C-TIN. BRÂNCOVEANU
NR. 5, JUDEŢUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA
SC LA GUARDIA
SYSTEMS SRL,
B-DUL SF. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.
5, BIROUL NR. 1 ȘI
2, JUDEȚUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

SC LA GUARDIA
SYSTEMS SRL, BDUL SF. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.
5, BIROUL NR. 1 ȘI 2,
JUDEȚUL OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

02/2021

M 2020 Ubaya
02948
170589

MILLENIUM PRO DESIGN
S.R.L., STR. SULFINEI NR.
3, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

12/2020

M 2020 AMJAD
04529
172002

MILLENIUM PRO DESIGN
SRL , STR. SULFINEI
NR.3, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, IF, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

03/2021

ANDREEA IONELA
MITROI, STRADA
DUMITRU OLARIU 98,
JUD. CONSTANTA,
VALU LUI TRAIAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

ANDMIT DESIGN S.R.L.,
CALEA DOBROGEI 96A,
SAT VALU LUI TRAIAN,
COMUNA VALU LUI
TRAIAN, CONSTANȚA,
ROMANIA

06/2021

M 2020 VIRTUALE ESCAPE
00459 presents Hustle
167999 Music Festival

M 2020 OMNIPLAY
00708

M 2020 3am ANDREEA
05216 MITROI
173097
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Nr.
depozit/
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Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

M 2020 WondergiftBOX
08218
175004

IULIANA ALEXANDRA
COZAC, STR. BARBU
LĂUTARU NR. 8, BL. 23,
SC. B, AP. 90, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

KRONIA CITY SRL, STR. 09/2021
TURDA NR. 94, PARTER,
BL. 29B, SC. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 wonderSTORE
08249
175006

IULIANA ALEXANDRA
COZAC, STR. BARBU
LĂUTARU NR. 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

KRONIA CITY SRL, STR. 09/2021
TURDA NR. 94, PARTER,
BL. 29B, SC. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 CULT FOR
08839
174448

MILLENIUM PRO DESIGN
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2021

M 2020 CULT FOR DREAM
MILLENIUM PRO
08841
DESIGN SRL, STR.
174449
SULFINEI NR. 3, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2021

M 2020 CULT FOR LOVE
08843
174447

MILLENIUM PRO
DESIGN SRL, STR.
SULFINEI NR. 3, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2021

M 2020 CULT FOR GAME
08844
174452

MILLENIUM PRO
DESIGN SRL, STR.
SULFINEI NR. 3, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2021

M 2020 CULT FOR ME
08845
174451

MILLENIUM PRO DESIGN
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2021

M 2020 CULT FOR YOU
08846
174450

MILLENIUM PRO DESIGN
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

SCENTUM OBSESSION
SRL, STR. SULFINEI NR.
3, BIROU NR. 8, ETAJ 1,
ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2021

M 2021 CARBON Deep
04239
179755

DORU ȚURCANU,
STR. BALTAGULUI
NR. 11, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

CAFFETERIA
CAPPUCCINI S.R.L.,
STRADA PALAT, NR.3F,
CLĂDIREA E1, SPAȚIUL
COMERCIAL E1P1+2+,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

02/2022
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M 2021 CARBON Ristorante
04240
179437

M 2021 LA CUPOLA
04708
179440

Cedent

DORU ȚURCANU,
STR. BALTAGULUI
NR. 11, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

Cesionar

BOPI

CAFFETERIA
CAPPUCCINI S.R.L.,
STRADA PALAT, NR.3F,
CLĂDIREA E1, SPAȚIUL
COMERCIAL E1P1+2+,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

02/2022

DORU ŢURCANU, STR. CAFFETERIA
BALTAGULUI NR. 11, JUD. CAPPUCCINI S.R.L.,
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA STRADA PALAT, NR.3F,
CLĂDIREA E1, SPAȚIUL
COMERCIAL E1P1+2+,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

02/2022

M 2021 CARBON residence
05159
179439

DORU ȚURCANU,
STR. BALTAGULUI
NR. 11, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

CAFFETERIA
CAPPUCCINI S.R.L.,
STRADA PALAT, NR.3F,
CLĂDIREA E1, SPAȚIUL
COMERCIAL E1P1+2+,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

M 2021 BIOCREDIT
05608

RODICA NEAGU, STR.
CERCETATORILOR
NR 8, BL 32, SC 1,
AP 18, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

MCM EVA S.R.L., CALEA
ȘERBAN VODĂ, NR.43,
BL.2, SC.5, ET.7, AP. 155,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 PCL SPIT
05609

Rodica Neagu, STR.
CERCETATORILOR
NR 8, BL 32, SC 1,
AP 18, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

MCM EVA S.R.L., CALEA
ȘERBAN VODĂ, NR.43,
BL.2, SC.5, ET.7, AP. 155,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 EYFEL
06206

AHMED DAVID ALTUNCI,
ȘOS. MIHAI BRAVU
NR. 219, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EYFEL KOZMETIK
ANONIM SIRKETI, ORTA
MAH. 30 AGUSTOS
CAD. NO. 53/1 TUZLA,
STANBUL, TURCIA

M 2021 CLINICA OANA
06278 NICOLAU
180676

CLINICA OANA NICOLAU
SRL, STR GEORGE
GEORGESCU, NR 48,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
090432, ROMANIA

CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL, BD. ION
IONESCU DE LA BRAD
NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021 WABI PRIVATE
08520 LUXURY GAME
RESERVE
WATERBERG
· 1927 ·

WATERBERG BIG GAME
HUNTING PTY LTD,
STR. WATERBERG,
PO BOX 973,
OTJAHEWITA, NAMIBIA

Ştefănuţ-Cătălin ROMAN,
STR. ION NECULCE NR.
22, CORP A, BUCUREŞTI,
SECTOR 1, ROMANIA
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03/2022

MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Fuziuni
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi și adresă

Titular nou și adresă

BOPI

053043 AZOMYR
038257

MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS GMBH,
WEYSTRASSE
20, LUCERNE 6,
6000, ELVEȚIA

MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS 2 GMBH,
WEYSTRASSE 20,
LUCERNE 6, 6000,
LUCERNE, ELVEȚIA

07/2000

M 2000 AERIUS
00716
041802

MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS GMBH,
WEYSTRASSE
20, LUCERNE 6,
6000, ELVEȚIA

MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS 2 GMBH,
WEYSTRASSE 20,
LUCERNE 6, 6000,
LUCERNE, ELVEȚIA

01/2001

M 2000 AERINAZE
04518
044676

MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS GMBH,
WEYSTRASSE
20, LUCERNE 6,
6000, ELVEȚIA

MSD INTERNATIONAL
HOLDINGS 2 GMBH,
WEYSTRASSE 20,
LUCERNE 6, 6000,
LUCERNE, ELVEȚIA

08/2001

M 2001 ANVIL
05558
049424

M 2012 ARCOISOLINE
03137
126154

Gildan Apparel USA Inc.,
1980 CLEMENTS FERRY
ROAD, CHARLESTON,
SOUTH CAROLINA 29492,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Gildan USA Inc., 1980
06/2002
CLEMENTS FERRY
ROAD, CHARLESTON,
SOUTH CAROLINA 29492,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

ARCON MEMBRANE
S.R.L., STR. LT.
PĂIŞ DAVID NR.
13-15, SFANTUL
GHEORGHE, 520077,
COVASNA, ROMANIA

SC SIKA ROMANIA SRL, 10/2013
STR. IOAN CLOPOTEL
NR. 4, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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Titular vechi și adresă
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M 2012 G GREEN GROUP
03556 RESOURCE THE
121334 WASTE

SC GREENFIBER
INTERNATIONAL SA,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR. 17, PAVILION
BIROURI, BUZĂU, 120224,
BUZĂU, ROMANIA
SC GREENLAMP
RECICLARE SA, SAT
ODAIA BANULUI,
FERMA FRASINU, HALA
GREENWEEE, ET.
1, CAM. 1, JUDEŢUL
BUZĂU, O.P. 7, C.P. 15,
COMUNA TINTESTI,
127642, ROMANIA
SC GREENWEEE
INTERNATIONAL SA,
FERMA FRASINU,
JUDEŢUL BUZĂU,
OP 7, CP 15,
COMUNA TINTESTI,
127642, ROMANIA
SC GREENTECH SA,
ALEEA INDUSTRIILOR
NR.17, BUZAU, 120224,
BUZĂU, ROMANIA

M 2012 MAESTRO GIANI
06182
123098

BOROMIR PROD SA, STR. SC BOROMIR IND SRL,
ŞANTIERULUI NR. 37, STR. TÂRGULUI NR.2,
BUZĂU, 5100, ROMANIA RÂMNICU-VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

M 2019 PRODUS ÎN BIHOR
07045
167522

DIRECTIA DE
DEZVOLTARE SI
IMPLEMENTARE
PROIECTE, PRC.
TRAIAN NR. 5, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

1424

BOPI

SC GREENTECH SA,
11/2012
ALEEA INDUSTRIILOR
NR.17, BUZAU, 120224,
BUZĂU, ROMANIA
SC GREENFIBER
INTERNATIONAL SA,
ALEEA INDUSTRIILOR NR.
17, PAVILION BIROURI,
BUZĂU, 120224, BUZĂU,
ROMANIA
SC GREENWEEE
INTERNATIONAL SA,
FERMA FRĂSINU,
COMUNA TINTESTI,
127642, BUZĂU,
ROMANIA

CONSILIUL JUDEŢEAN
BIHOR, STR. PARCUL
TRAIAN NR. 5, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

03/2013

07/2020

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

M 2013 07235/ floridelux
129496

ANGELA IOANA BUIACU,
BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BL. OD15, SC. B, ET.
5, AP.6 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ECOMMERCE BUSINESS
DEVELOPMENT S.R.L., B-DUL
IULIU MANIU NR. 7, CORP N,
INCINTA APACA, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/08/2017- Exclusivă

M 2013 07234/ floridelux.ro
129495

ANGELA IOANA BUIACU,
BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BL. OD15, SC. B, ET.
5, AP.6 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ECOMMERCE BUSINESS
DEVELOPMENT S.R.L., B-DUL
IULIU MANIU NR. 7, CORP N,
INCINTA APACA, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/08/2017- Exclusivă

M 2013 07233/ flori de lux
129494

ANGELA IOANA BUIACU,
BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BL. OD15, SC. B, ET.
5, AP.6 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ECOMMERCE BUSINESS
DEVELOPMENT S.R.L., B-DUL
IULIU MANIU NR. 7, CORP N,
INCINTA APACA, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/08/2017- Exclusivă

M 2019 00270/ Casa Faur
172655

TIBERIU FAUR, STR.
DOROBANȚILOR NR. 5,
JUD. MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

SOCIETATEA SIMPLĂ ”CASA
FAUR”, STR. GEORGHE DOJA,
NR. 38, SC. C, AP. 26, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU - MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

20/03/2020- Neexclusivă

15/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

20/03/2030

M 2014 00327/ PYRO EVENTS BONDRIA MIHAI, B-DUL GEORGE S.C. R.I. BUSINESS SOLUTION
09/03/2022 * Exclusivă
134924 TEAM FIRE
MOROIANU NR. 384, JUDEŢUL GROUP S.R.L., STR.SOARELUI,
WORKS DESIGN
BRAŞOV, SĂCELE, ROMANIA
NR.13, SC.B, ET.2, AP.10, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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Denumire
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Titularul mărcii și adresa

Licențiatul și adresa

Durata
licenței

Felul licenței

M 2020 05421/ HOLT Helping
172283 Others Live and
Travel!

BENJAMIN DAVID EARLEY,
1732 1ST AVE #21186, NY
10128, NEW YORK, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII
IOANA HOLT, STR. SAMUIL
MICU-KLEIN NR.1-3, AP. 25,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

SAGUARO HOLDINGS LLC,
1732 1ST AVE., SUITE 21038,
10128, NEW YORK, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

19/11/2021- Neexclusivă

M 2020 05421/ HOLT Helping
172283 Others Live and
Travel!

BENJAMIN DAVID EARLEY,
1732 1ST AVE #21186, NY
10128, NEW YORK, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII
IOANA HOLT, STR. SAMUIL
MICU-KLEIN NR.1-3, AP. 25,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

BANNER LIVING SRL, STR.
SEPCARI NR. 9, CAMERA 1, ET.
2, AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

19/11/2021- Neexclusivă

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.
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19/11/2030

19/11/2030

Obiectul
licenței

LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii

Perioada
ipotecă

Creditor

142071 M 2015 07749/
23/11/2015

20/01/2022

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCA
NR. 246 C, CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

118272 M 2011 08889/
20/12/2011

20/01/2022

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCA
NR. 246 C, CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

RADIERE IPOTECĂ
Constatând că prin scrisoarea de eliberare a ipotecii mobiliare, emisă la data de 11.03.2022,
Agentul pentru Garanţie renunţă şi eliberează în mod expres, în totalitate şi necondiţionat şi
îşi exprimă consimţământul la radierea, renunţarea şi la ştergerea din registrele relevante ţinute la
OSIM a ipotecii mobiliare de rang 1, OSIM face menţiune în Registru Mărcilor de radierea ipotecii
mobiliare de asupra mărcilor nr. 118272, 142071, titular SC ROMANIAN BUSINESS CONSULT SRL,
Splaiul Unirii Tronson 3 Dreapta nr. 8, bl. B4, Parter sector 4, BUCUREŞTI, ROMÂNIA.

1431

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)

175560(R)

17/10/2031

41

NICOLAESCU GEORGETA
DANIELA

NOMENIUS SRL

117535(R)

06/04/2031

14, 18, S.C CASA FRUMOASĂ
24, 25, STORES S.R.L
35

117536(R)

06/04/2031

14, 18, S.C CASA FRUMOASĂ
24, 25, STORES S.R.L
35

123416(R)

11/09/2032

30, 35 GOODMILLS ROMÂNIA S.R.L. AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

119937(R)

16/02/2032

45

SC COPORA PROTECT SRL

120164(R)

23/02/2032

35

DAMIAN CORNEL HORATIU

057384(2R)

13/05/2032

29, 35 CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

119958(R)

23/02/2032

35, 41, ASOCIATIA JUNIOR
45
ACHIEVEMENT ROMANIA

126751(R)

09/12/2031

16, 25, MUNICIPIUL BRAȘOV
28, 34,
35, 38,
41, 43,
45

121151(R)

30/03/2032

5, 35

SC BIOFARM SA

120085(R)

30/03/2032

5, 35

SC BIOFARM SA

123248(R)

09/12/2031

16, 25, MUNICIPIUL BRAȘOV
28, 34,
35, 38,
41, 43,
45

050405(2R)

08/02/2032

29

051592(2R)

01/03/2032

29, 35, SC LACTATE NATURA SA
39

120615(R)

13/03/2032

16

120736(R)

23/03/2032

16, 35, MUNICIPIUL BAIA MARE
41

NOMENIUS S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

SC SAHPROD METEOR SRL

SC INTERPACK SRL

1435

CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA
CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA
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120737(R)

26/03/2032

16, 35, MUNICIPIUL BAIA MARE
41

119040(R)

26/03/2032

16, 35, SC TRUSTUL DE PRESĂ
39, 41 DUNĂREA DE JOS SRL

002691(5R)

23/12/2031

7, 9, 11 NORDSON CORPORATION

119041(R)

26/03/2032

16, 35, SC TRUSTUL DE PRESĂ
39, 41 DUNĂREA DE JOS SRL

002784(5R)

14/03/2032

8

STANLEY BLACK & DECKER,
INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

020293(3R)

17/03/2032

32

SNAPPLE BEVERAGE CORP.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128476(R)

04/04/2032

35, 41, S.C. TECVIVO S.R.L.
43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

128477(R)

04/04/2032

35, 41, S.C. TECVIVO S.R.L.
43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

119452(R)

19/12/2031

16, 35, COLLIERS INTERNATIONAL
36
PROPERTY CONSULTANTS
INC

RATZA & RATZA SRL

120602(R)

05/03/2032

43

LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

120243(R)

06/03/2032

39, 45 SC PIROŞ SECURITY FORCE LABIRINT AGENŢIE
SRL
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

012757(4R)

22/12/2031

3

BEIERSDORF AG

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

124208(R)

13/02/2032

9, 35,
41

SC CONEXIUNI SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

120393(R)

01/03/2032

30

SC COMP SORANA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

120395(R)

01/03/2032

30

SC COMP SORANA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

SC MERKALL SRL

1436

CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL
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120394(R)

01/03/2032

30

SC COMP SORANA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

053956(2R)

26/02/2032

38

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

050259(2R)

01/03/2032

16, 35, SC GALENUS SRL
39, 40,
41

018618(3R)

22/01/2032

7

PELLERIN MILNOR
CORPORATION

SC RODALL SRL

047678(2R)

24/08/2031

29, 35, KONINKLIJKE BUNGE B.V.
39

SC RODALL SRL

119848(R)

20/12/2031

35, 45 SC GHAL ACTIV BUSINESS
SRL

162866(R)

22/02/2032

44

HEMAT - ROM SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

119953(R)

22/02/2032

41

SC KTEL CENTER SRL

SCPPI LUPSA SI ASOCIATII

123307(R)

04/05/2032

32, 33, BELLES MARKS LTD
35, 39,
43

118949(R)

16/11/2031

19, 37 SC CONCAZMAR PROD COM CABINET INDIVIDUAL
SRL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

118764(R)

17/11/2031

36

SC COZA RENT SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

118491(R)

16/11/2031

37, 39 SC EOLIAN PLUS SA

CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

125714(R)

07/03/2032

27, 35, SC PALA SRL
39

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

133764(R)

09/01/2032

38, 39, SC JOHN PROTECT ACTIV
42, 45 SRL

124024(R)

17/01/2032

19, 37, SC CALCARUL SA
42

123260(R)

19/12/2031

31

119755(R)

29/12/2031

3, 21, SC PROFI ROM FOOD SRL
29, 30,
33

GAMA&GAMA S.R.L.

1437

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

INTELECT SRL
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA
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119131(R)

07/12/2031

29, 30, SC PROFI ROM FOOD SRL
31

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

119916(R)

10/02/2032

41

048469(2R)

23/11/2031

32, 35, SC CARPATHIAN SPRINGS SA
39

048468(2R)

23/11/2031

32, 35, SC CARPATHIAN SPRINGS SA
39

048470(3R)

23/11/2041

32, 35, SC CARPATHIAN SPRINGS SA
39

179730(R)

22/02/2032

44

SC BIODEV MEDICAL
CENTER SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

120819(R)

02/03/2032

38

SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

136155(R)

23/08/2032

9, 16, SC F 64 STUDIO SRL
35, 41

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123261(R)

19/12/2031

31

GAMA&GAMA S.R.L.

SC INTELECT SRL

018606(3R)

06/12/2031

3

SA FARMEC SA

118566(R)

29/11/2031

39

DANIEL DUMITRU STOENICA CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

139018(R)

13/08/2032

45

SC PROTVAL SECURITY SRL

120184(R)

09/11/2031

2, 19

SC ASTEK SA

118801(R)

30/11/2031

32

SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

118763(R)

15/11/2031

36

CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

RODALL S.R.L.

120392(R)

01/03/2032

30

SC COMP SORANA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

120391(R)

01/03/2032

30

SC COMP SORANA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

129265(R)

01/02/2032

33

SC ALCOROM SRL

119624(R)

28/11/2031

33

SC ALCOROM SRL

POPESCU SORIN VASILE
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122623(R)

07/03/2032

16

SC GRAFOPRINT SRL

050697(2R)

07/03/2032

32

S.C. ALCONOR COMPANY
S.R.L.

125095(R)

27/03/2032

29, 35 S.C. " ROMFULDA PROD "
S.R.L.

CENTRUL REGIONAL
PENTRU PROMOVAREA
PROTECTIEI PROPRIETATII
INDUSTRIALE BISTRITA
NASAUD

018888(3R)

16/03/2032

12

SC PETOSEVIC SRL

120896(R)

06/03/2032

6, 17, SC EUROMA SPORT SRL
18, 19,
20, 22,
25, 27,
35, 37

018889(3R)

16/03/2032

12

JAGUAR LAND ROVER
LIMITED

PETOSEVIC S.R.L.

131498(R)

02/03/2032

36

RADU STROESCU

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN
PETRINA

051313(2R)

28/02/2032

38, 41 S.C. CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

126090(R)

24/09/2032

16, 35 KIRA BENIAMIN

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

122284(R)

20/07/2032

6, 7, 9, DMT MARINE EQUIPMENT
12, 35, SOCIETATE PE ACTIUNI
37

NOMENIUS S.R.L.

119931(R)

13/02/2032

31, 35, IOAN - MIHAI ROGNEAN
44

126541(R)

05/11/2032

7, 37

S.C. CITE RENT UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

120875(R)

23/05/2032

2

SC SINTO CHIM SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

121868(R)

03/05/2032

9, 38,
42

XCOMMERCE SERVICES
S.R.L.

CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

131528(R)

26/04/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

JAGUAR LAND ROVER
LIMITED

1439

ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

120482(R)

26/04/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

122897(R)

30/11/2031

19

PATACHI HORIA ALEXANDRU

121594(R)

26/04/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

120820(R)

18/04/2032

1, 2, 3, SC RTC PROFFICE
4, 5, 6, EXPERIENCE SA
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

120517(R)

12/04/2032

5

SC LOOK AHEAD SRL

116800(R)

08/07/2031

6, 17,
19

SC MATRIX ACTIVITY GRUP
SRL

TEODORU I.P. S.R.L.

120853(R)

11/04/2032

39

SC TOTAL REISEN & JAGD
SRL

KEYPI – AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

119959(R)

23/02/2032

12

APOLLO TYRES A.G.

SC INTELLEXIS SRL

018918(3R)

07/05/2032

16, 41, RELIGIOUS TECHNOLOGY
45
CENTER

SC PETOSEVIC SRL

020615(3R)

07/05/2032

16, 41, RELIGIOUS TECHNOLOGY
45
CENTER

SC PETOSEVIC SRL

030063(2R)

10/02/2027

31

BIG HEART PET, INC

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

051562(2R)

08/02/2032

29

SC SAHPROD METEOR SRL

049066(2R)

05/12/2031

30, 35 SC SAHPROD METEOR SRL

051716(2R)

05/12/2031

5

SC SAHPROD METEOR SRL

057135(2R)

08/02/2032

29

SC SAHPROD METEOR SRL
1440
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019127(3R)

24/03/2032

33

WYBOROWA SA

Ratza & Ratza

124468(R)

26/07/2032

5, 35

G.L. PHARMA GES M.B.H.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123125(R)

06/08/2032

44

SC MPD AURORA IMPEX SRL

122351(R)

07/08/2032

6, 19, SC TRACON SRL
20, 36,
37, 39,
42

125770(R)

23/08/2032

43

SC OLANESTI RIVIERA SA

138939(R)

16/10/2032

45

AGP INT'L SECURITATE SRL

129921(R)

24/10/2032

35, 39, SC CERTRANS LEVEL SRL
42

127838(R)

24/10/2032

42

SC EXPERTRANS LEVEL SRL

049392(2R)

28/01/2032

36

SC SMITH & SMITH SRL

128471(R)

05/12/2031

3, 5, 35 SC JUST MASTER ACTIVITIES DILIGENS INTELLECTUAL
SRL
PROPERTY SRL

123505(R)

20/04/2032

45

119179(R)

24/02/2032

41, 42 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
AEROSPATIALA ELIE
CARAFOLI I.N.C.A.S.
BUCUREŞTI

127022(R)

01/03/2032

32, 33 MARIAN PETCU

COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

120256(R)

01/03/2032

35, 39, MARIAN PETCU
44

COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

119731(R)

05/03/2032

18, 25 SC J & R ENTERPRISES SRL

ROMINVENT S.A.

121616(R)

07/03/2032

35, 43, NATURALIA COMERCIAL
44
TRADING SRL

120236(R)

14/03/2032

1, 31, SC MARCOSER SRL
35, 44

BRAND LEADER S.R.L.

119734(R)

30/03/2032

18, 25 SC J&R ENTERPRISES SRL

ROMINVENT S.A.

120942(R)

23/04/2032

16, 35, DEACONU MIREL
39

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

SC ONE STAR SECURITY SRL
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126884(R)

23/04/2032

4, 35

OMV PETROM MARKETING
SRL

122460(R)

23/07/2032

6, 19, SC CROS CONSTRUCT SRL
35, 37,
39

120352(R)

30/01/2032

5

SC VEGIS SRL

118032(R)

24/11/2031

5

MERCK KGaA

118828(R)

16/12/2031

6, 35

SC BENDKOPP ELECTRO SRL SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL

117872(R)

14/11/2031

35, 36, MAPAMOND AGENCY
38

120763(R)

26/04/2032

35, 39, DITA MARINELA
42

119967(R)

01/03/2032

3, 5

MIRON ZINA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

121395(R)

11/05/2032

5

SC OFTAFARMA ROMANIA
SRL

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

121396(R)

11/05/2032

5

SC OFTAFARMA ROMANIA
SRL

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

135587(R)

17/05/2032

30

SC DUNAV PROD SRL

BRAND LEADER S.R.L.

121748(R)

13/06/2032

38

SC MILLENIUM TAXI 2000 RO
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

002827(5R)

24/04/2032

33

DIAGEO BRANDS B.V.

Ratza & Ratza

002704(3R)

23/12/2031

1

NOPCO PAPER TECHNOLOGY ROMINVENT S.A.
HOLDING AS

020811(3R)

27/02/2032

5, 42

SINDAN-PHARMA SRL

ZMP Intellectual Property SRL

019139(3R)

06/04/2032

33

DIAGEO BRANDS B.V.

Ratza & Ratza

119964(R)

27/02/2032

31, 35 AGRICOVER SA

018664(3R)

12/05/2032

33

051764(2R)

29/04/2032

35, 43 SC EUROTOUR SRL

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

DIAGEO NORTH AMERICA INC Ratza & Ratza
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036228(2R)

03/08/2029

1, 2, 5, CHIMCOMPLEX S.A.
6, 17, BORZEŞTI
19, 20,
29, 30,
31, 32,
35, 36,
37, 39,
41, 42,
43

122677(R)

13/08/2032

29

FrieslandCampina Nederland
B.V.

116562(R)

27/06/2031

21

SC VES SA

120267(R)

27/03/2032

38, 39 SC MERIDIAN BUSINESS
GRUP SRL

118792(R)

02/12/2031

29

SC SCANDIA ROMANA SA

MDA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

049930(2R)

12/03/2032

35

YUM ! BRANDS, INC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

049437(2R)

31/01/2032

5

SC TELLURIUM CHEMICAL
CO SRL

049312(2R)

09/01/2032

5

SC TELLURIUM CHEMICAL
CO SRL

053316(2R)

19/07/2032

34

JT INTERNATIONAL SA

Ratza & Ratza

002861(5R)

20/05/2032

18

KAO KABUSHIKI KAISHA KAO CORPORATION

Ratza & Ratza

019787(3R)

13/08/2032

7, 12

KABUSHIKI KAISHA KOMATSU ZMP Intellectual Property SRL
SEISAKUSHO

051985(2R)

12/03/2032

25, 35 TRIUMPH INTERTRADE AG

049809(2R)

14/03/2032

7, 42

SC ROGRANEX SRL

049469(2R)

21/01/2032

42

SC TEHNOPROIECT SRL

049478(2R)

25/02/2032

25

SC LEHEL ELIT FASHION SRL SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL

052128(2R)

13/05/2032

29, 35 CRIS-TIM COMPANIE DE
FAMILIE SRL

050221(2R)

23/01/2032

16, 43 SC ANA TELEFERIC SA

122272(R)

18/06/2032

28

SC NORIEL IMPEX SRL

123341(R)

20/08/2032

28

SC NORIEL IMPEX SRL
1443

Ratza & Ratza

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

S.C. NOMENIUS S.R.L.
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142757(R)

22/12/2031

5, 35, PATRONATUL ROMAN AL
41, 45 INDUSTRIEI SUPLIMENTELOR
ALIMENTARE

124620(R)

23/08/2032

28

130889(R)

19/04/2032

28, 35 SC NORIEL IMPEX SRL

120863(R)

10/04/2032

39

SC CLASSY MOMENTS SRL

050994(2R)

14/05/2032

30

SC KUBO ICE CREAM
COMPANY SRL

118536(R)

29/08/2031

33

GEORGE IVANESCU

118153(R)

09/11/2031

29

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

144761(R)

23/05/2032

35, 42 SC MILLENIUM PRO DESIGN
SRL

ENACHE IP PARTNERS SRL

050928(2R)

11/02/2032

41

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

119446(R)

25/01/2032

14, 30, SC DEEA SILVER SRL
35, 40,
43

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

144762(R)

10/05/2032

35, 42 SC MILLENIUM PRO DESIGN
SRL

ENACHE IP PARTNERS SRL

120109(R)

23/01/2032

35, 43 SC DEEA SILVER SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

122098(R)

15/06/2032

45

SC VDN-SECURITY SRL

129909(R)

23/02/2032

9, 18,
24

RADU - CRISTIAN MIREA

129907(R)

11/01/2032

9, 18,
24

RADU - CRISTIAN MIREA

118154(R)

09/11/2031

29

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

124362(R)

04/04/2032

15, 16, SIMONA-DIANA BACIU
20, 25, DAN-OCTAVIAN BACIU
28, 32,
35, 39,
41, 42,
43, 45

SC NORIEL IMPEX SRL

SERVICII DE CERTIFICARI
SISTEME SRL

1444

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN- CONSILIERE IN
PI SRL

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE IN PI
SRL
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL
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020299(3R)

13/05/2032

1, 5, 16 MERCK SHARP & DOHME
CORP.

PETOSEVIC S.R.L.

118199(R)

09/11/2031

29, 31, SMITHFIELD ROMÂNIA SRL
35, 39,
43

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

119114(R)

09/11/2031

29

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.

118821(R)

12/12/2031

29

SC ALBALACT SA

117470(R)

27/07/2031

29, 30 SC ALBALACT SA

118462(R)

12/12/2031

29

SC ALBALACT SA

119629(R)

03/01/2032

41

FEDERATIA COMUNITATILOR
EVREIESTI MESIANICE DIN
ROMANIA

049470(2R)

29/01/2032

9, 38

Motorola Trademark Holdings,
LLC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

153667(R)

09/02/2032

41

CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

049907(2R)

05/03/2032

16

RELIGIOUS TECHNOLOGY
CENTER

SC PETOSEVIC SRL

050467(2R)

05/03/2032

16, 41, RELIGIOUS TECHNOLOGY
45
CENTER

SC PETOSEVIC SRL

053265(2R)

05/03/2032

16, 41 RELIGIOUS TECHNOLOGY
CENTER

SC PETOSEVIC SRL

123007(R)

19/04/2032

29, 30, REWE-Beteiligungs-Holding
31, 32, International GmbH
39

SC PETOSEVIC SRL

119014(R)

15/02/2032

6, 19,
37

SC S.U.C.T. SA

BRAND LEADER S.R.L.

118346(R)

11/11/2031

36

COMPANIA NATIONALA
POȘTA ROMÂNĂ S.A.

051056(2R)

14/01/2032

5

SC ROPHARMA SA

102944(R)

13/05/2029

37, 39, SC TERRANOVA GROUP SRL
43

1445

CABINET M OPROIU SRL
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120616(R)

14/03/2032

6

SC VIKINGPROFIL SRL

051441(2R)

06/03/2032

16, 28 SC INTACT PRODUCTION SRL

051518(2R)

30/05/2032

5

SC TERAPIA SA

018279(3R)

04/03/2032

39

DELTA AIR LINES, INC.

ROMINVENT S.A.

018280(3R)

04/03/2032

39

DELTA AIR LINES, INC.

ROMINVENT S.A.

126579(R)

02/03/2032

35

SC LOTUS CENTER SA

SC INTELECT SRL

050728(2R)

12/03/2032

30

MCCORMICK POLSKA S.A.

PATENTMARK S.R.L.

071931(2R)

20/08/2032

5, 10

GLAXO GROUP LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

122617(R)

07/03/2032

16

SC GRAFOPRINT SRL

ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

121615(R)

02/03/2032

16, 42 SC ROYAL PROD ACTIV SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

121739(R)

31/07/2032

30

SC PHOENIXY SRL

Ratza & Ratza

122283(R)

12/07/2032

30

SC PHOENIXY SRL

Ratza & Ratza

122169(R)

10/07/2032

30

SC PHOENIXY SRL

Ratza & Ratza

120074(R)

17/01/2032

2

SC DURAZIV COLOR SRL

BRAND LEADER SRL

122167(R)

10/07/2032

30

SC PHOENIXY SRL

Ratza & Ratza

122166(R)

10/07/2032

30

SC PHOENIXY SRL

Ratza & Ratza

122188(R)

17/04/2032

45

ASOCIATIA DE SPRIJIN SI
BINEFACERE ROMANIA

120405(R)

07/03/2032

9, 16, SC ANTENA 3 SA
28, 35,
37, 38,
39, 41,
42, 45

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

022654(3R)

30/10/2031

9, 38

SC PETOSEVIC SRL

123338(R)

03/11/2031

16, 35, FUNDATIA ROMANIAN
41, 45 BUSINESS LEADERS

122567(R)

07/03/2032

9, 35, SC ANTENA 3 SA
38, 41

AT & T INTELLECTUAL
PROPERTY II, L.P.

1446

INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL
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118492(R)

16/11/2031

35

SC ADIRAL SRL

119037(R)

10/01/2032

16, 35, SC VALMEDIA SRL
41

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

122273(R)

01/03/2032

36, 37 SC NOBILA CASA SRL

INTEGRATOR CONSULTING
SRL

048658(2R)

06/12/2031

35, 37 SC PROBEL INSTAL SRL

119976(R)

08/03/2032

35

120613(R)

12/03/2032

16, 41 SC GRUPUL EDITORIAL ART
SRL

123098(R)

27/09/2032

30, 32 SC BOROMIR IND SRL

121924(R)

26/04/2032

35, 37 SC BIA SI COM SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL

153527(R)

11/04/2032

5

SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL

SC ROMPATENT DESIGN

171997(R)

11/04/2032

5

SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL

SC ROMPATENT DESIGN

121727(R)

03/05/2032

16, 35, SC EDITURA URANUS SRL
41

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

178879(R)

08/06/2031

33

BADULESCU AURELIAN

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

178876(R)

08/06/2031

33

BADULESCU AURELIAN

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

179408(R)

01/09/2031

3, 10, SC TOP LINE EUROPA SRL
35, 41,
44

006170(5R)

04/11/2029

1, 17

120976(R)

22/03/2032

29, 31 BRAVCOD S.R.L.

012485(4R)

29/04/2032

9, 42

120689(R)

07/03/2032

42, 44 SC ACTIV SERVICII MEDICALE SC APPELLO BRANDS SRL
LA DOMICILIU SRL

SC NATEX INT SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

APPELLO BRANDS S.R.L.
CIPI Alexander Popa

CHIMCOMPLEX S.A.
BORZEŞTI
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

AUTOMATICA SA
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122569(R)

07/03/2032

9, 35, SC ANTENA 3 SA
38, 41,
42

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

122566(R)

07/03/2032

9, 35, SC ANTENA 3 SA
38, 41

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

122570(R)

07/03/2032

9, 35, SC ANTENA 3 SA
38, 41

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

120404(R)

07/03/2032

9, 35, SC ANTENA 3 SA
38, 41

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

018501(3R)

19/05/2032

30, 43 DOMINO'S IP HOLDER LLC

ROMINVENT S.A.

123265(R)

07/03/2032

2

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

120228(R)

01/03/2032

11, 12, SC LANCO SRL
22, 35,
40

122939(R)

08/05/2032

5, 10,
35

SERKAN ERDUR

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121227(R)

02/05/2032

1

FASHION CHEMICALS GMBH
& CO. KG

ROMINVENT S.A.

120390(R)

01/03/2032

30

SC COMP SORANA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

122618(R)

07/03/2032

16

SC GRAFOPRINT SRL

ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

130480(R)

13/03/2032

16, 35, CLEVER BUSINESS
38, 41, TRANSILVANIA S.R.L.
42

INTELLEMMI CONSULT SRL

051888(2R)

19/03/2032

5

ROMINVENT S.A.

129594(R)

16/05/2032

32, 43 WINEMOTION SRL

180895(R)

27/06/2032

35, 41, SC LIBRARIILE HAMANGIU
42, 45 SRL

121567(R)

22/03/2032

29

121355(R)

27/06/2032

35, 41, SC EDITURA HAMANGIU SRL
42, 45

SC DEVE PRODEXIM SRL

BERLIN CHEMIE AG

SC PRODLACTA SA
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120427(R)

19/03/2032

41, 45 SC INTERGUARD GROUP SRL

120477(R)

19/03/2032

41, 45 SC INTERGUARD GROUP SRL

123811(R)

27/03/2032

25, 35 SC LENOX PROD SRL

050670(2R)

26/11/2031

38

051321(2R)

08/11/2031

31, 32, SC INTERMARK SRL
33

050024(2R)

08/11/2031

32, 35, SC INTERMARK SRL
39

050450(2R)

26/11/2031

30, 32 SC INTERMARK S.R.L.

050449(2R)

26/11/2031

32, 33, SC INTERMARK S.R.L.
35

122473(R)

12/07/2032

35, 39, SC COMTRATUR SRL
43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

124484(R)

17/04/2032

30

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

054579(2R)

03/06/2032

9

Fox Media LLC

SC PETOSEVIC SRL

121074(R)

03/05/2032

11, 35, SC SAIKO MEDIA & SIGNS
42
SRL

018502(3R)

19/05/2032

30, 43 DOMINO'S IP HOLDER LLC

ROMINVENT S.A.

115835(R)

17/03/2031

35, 44 SC TRIA'S AMWAY SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

115836(R)

17/03/2031

35, 44 SC TRIA'S AMWAY SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

121089(R)

19/04/2032

42

121709(R)

08/05/2032

9, 35, EMPORIS NETWORKS SRL
37, 42

122424(R)

05/07/2032

16, 41, BAROQUE BOOKS & ARTS
42

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

SC INTERMARK S.R.L.

SC SINTEZIS BIROTICA SRL

1449

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.
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122727(R)

20/06/2032

39

SC ELTRA LOGIS SRL

137157(R)

25/06/2032

45

SC GEKGUARD SECURITY
SRL

122425(R)

05/07/2032

16, 41 BAROQUE BOOKS & ARTS
S.R.L.

128112(R)

10/10/2032

45

122426(R)

05/07/2032

16, 41 BAROQUE BOOKS & ARTS
S.R.L.

124796(R)

22/10/2032

35, 43 SC EXCELSIOR SRL

120420(R)

15/03/2032

11, 35 SC PRIMA PLUS SRL

APPELLO BRANDS SRL

071456(2R)

08/04/2032

12

HYUNDAI MOTOR COMPANY

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121935(R)

21/06/2032

43

EMANUEL PATRASCU

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

121453(R)

05/04/2032

30

SC BUCOVINA SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENÞIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

000536(6R)

29/04/2032

12

FORD MOTOR COMPANY

PETOSEVIC S.R.L.

018023(3R)

10/01/2031

11

TRANE INTERNATIONAL INC. ROMINVENT S.A.

050808(2R)

13/03/2032

35, 41 CITY GUIDE MEDIA SRL

049785(2R)

11/03/2032

33

SC ALCOPROD SERVICE SA

049758(2R)

11/03/2032

33

SC ALCOPROD SERVICE SA

122711(R)

10/08/2032

35, 43 STEFAN VALENTIN
MANDACHI

053027(2R)

08/04/2032

16, 35, SC GRUPUL DE PRESA
41
MEDIANET SRL

052269(2R)

13/05/2032

19, 37 HEIDELBERGCEMENT
ROMÂNIA SA

052270(2R)

13/05/2032

19, 37 HEIDELBERGCEMENT
ROMÂNIA SA

051115(2R)

04/06/2032

3, 5,
SC SANTO RAPHAEL SRL
32, 42,
44

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENÞIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

SC AXEL PAZA SRL

1450

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENÞIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

SC APPELLO BRANDS SRL

ProtectMARK S.R.L.
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124217(R)

12/03/2032

35, 41 URS CERTIFICĂRI SRL

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

053125(2R)

07/06/2032

16, 35, SC UNIVERSUL JURIDIC SRL
39, 41

NOMENIUS SRL

052875(2R)

12/06/2032

19, 35, HEIDELBERGCEMENT
37, 39 ROMÂNIA SA

051804(2R)

21/06/2032

1, 9,
SC ROMCARBON SA
12, 17,
20, 24,
35

050699(2R)

11/03/2032

9, 37,
42

121024(R)

08/03/2032

29, 30, SC STRAUSS ROMÂNIA SRL
32, 43

051950(2R)

10/09/2032

35

SC JUGUAR IMP SRL

052668(2R)

31/07/2032

5

SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD

118003(R)

16/09/2031

30

SC RIOMATEX SRL

120608(R)

08/03/2032

29, 30, SC STRAUSS ROMÂNIA SRL
32, 43

135352(R)

22/09/2031

9, 16, SC CEGEDIM CUSTOMER
35, 38, INFORMATION SRL
42

119282(R)

05/01/2032

45

021338(3R)

07/05/2032

41, 45 RELIGIOUS TECHNOLOGY
CENTER

SC PETOSEVIC SRL

049189(2R)

18/12/2031

9, 41

SC PETOSEVIC SRL

123053(R)

19/03/2032

35, 38, MEDIATICA SRL
41

DEVIMARK - AGENŢIE DE
PRORIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

121154(R)

19/03/2032

9, 35, SC B1 TV CHANNEL SRL
38, 41

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

048714(2R)

18/12/2031

9, 41

SC PETOSEVIC SRL

120975(R)

22/03/2032

29, 31 BRAVCOD SRL

ENERGOBIT SA

SC GESECO SECURITY SRL

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

1451

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

ROMINVENT S.A.

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN
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121568(R)

22/03/2032

29

SC PRODLACTA SA

049204(2R)

18/12/2031

41

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

122619(R)

23/03/2032

30, 43 MORUT HORATIU GRATIAN
SERBAN

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

049555(2R)

18/12/2031

41

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

SC PETOSEVIC SRL

120054(R)

29/03/2032

29

SC DELACO DISTRIBUTION
SRL

M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.

049203(2R)

18/12/2031

41

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

SC PETOSEVIC SRL

120055(R)

29/03/2032

29

SC DELACO DISTRIBUTION
SRL

M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.

119791(R)

08/03/2032

16, 45 GABRIEL - LUCIAN GHERASIM

121982(R)

19/03/2032

35, 37, SC OPTIMED SRL
40, 44

119792(R)

08/03/2032

16, 45 GABRIEL - LUCIAN GHERASIM

118295(2R)

04/11/2041

30

121113(R)

04/05/2032

35, 39, SC SUBLIROM CO SRL
40

BRAND LEADER S.R.L.

122485(R)

24/05/2032

36

CITIGROUP INC.

CABINET M OPROIU SRL

125444(R)

27/01/2032

31

AQUILA PART PROD COM S.A. CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

121244(R)

28/05/2032

35, 36 AUTO CONSULTING SRL

119886(R)

27/01/2032

31

AQUILA PART PROD COM S.A. CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

123144(R)

16/01/2032

29

FrieslandCampina Nederland
B.V.

123002(R)

08/08/2032

23, 24, SC FAVIL SA
35

SC PETOSEVIC SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

SC MADIROL INTERNATIONAL
SRL

1452

ACTA MARQUE - AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

RATZA & RATZA SRL
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA
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121222(R)

05/04/2032

30

SC BUCOVINA SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENÞIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

018458(3R)

24/03/2032

5

KEOCYT

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

119012(R)

06/02/2032

7, 8,
OFEK ELECTRONICS SRL
11, 21,
35

INTELLEXIS SRL

120255(R)

01/03/2032

25, 35 SC ESCAPE GROUP SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

119710(R)

13/03/2032

41, 43, THERME NORD BUCURESTI
44, 45 SRL

120190(R)

26/01/2032

8, 21,
35

120538(R)

13/03/2032

41, 43, THERME NORD BUCURESTI
44, 45 SRL

121534(R)

18/01/2032

10, 20 SC MINET CONF SRL

120539(R)

13/03/2032

43, 44, THERME NORD BUCURESTI
45
SRL

121537(R)

14/02/2032

10, 24 SC MINET CONF SRL

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

002753(3R)

09/02/2032

25

MAIDENFORM LLC

PETOSEVIC S.R.L.

139377(R)

06/10/2031

8, 21,
35

MAGRA & BARTON
GESELLSCHAFT M.B.H.

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121875(R)

19/06/2032

17, 19, SC COMESAD RO SRL
37

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENÞIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

121546(R)

17/04/2032

30, 31, Luca Dante Magnani
33

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

123244(R)

05/09/2032

35, 43 SC FILA SH SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

OFEK ELECTRONICS SRL

1453

INTELLEXIS SRL

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

048528(3R)

14/04/2032

5, 29, SOCIETE DES PRODUITS
30, 32 NESTLE SA

RATZA & RATZA SRL

122084(R)

16/07/2032

42

120878(R)

21/03/2032

42, 44 SC A & B PHARM
CORPORATION SRL

123448(R)

07/09/2032

25, 35, P.F. ANDREI DANIEL-RELU
37
P.F. MARIUS SERBAN
TOMESCU
P.F. LUCIAN-NICOLAE VANCA
P.F. ILIUTA CONSTANTIN

051544(2R)

14/05/2032

5

SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA

124304(R)

08/08/2032

5, 35

SC EURO MAST INDUSTRIES CIPI Alexander Popa
SRL

052897(2R)

21/03/2032

30

ARCOR S A I C

154444(R)

03/07/2032

37, 39, SC SECURITY BLACK WATER
45
SRL

122155(R)

02/07/2032

30

SC DERPAN SRL

148173(R)

14/04/2022

30

CRISTINA AOŞAN

052896(2R)

21/03/2032

30

ARCOR S A I C

144784(R)

25/07/2032

3

SC F.L.M. GROUP INVEST SRL

123145(R)

13/09/2032

1, 3, 5 SC SONNENKREUZ SRL

128462(R)

13/09/2032

6, 37

SC MEGA CONSTRUCT
METAL SRL

123031(R)

10/09/2032

43

SC MAGNUS DUNAREA SRL

156495(R)

08/06/2032

11

E.ON SE

121965(R)

26/03/2032

42

PROF. UNIV. DR. ING.
DR.EC. MIHAIL AUREL ŢÎŢUUNIVERSITATEA LUCIAN
BLAGA DIN SIBIU

124859(R)

04/04/2032

1, 9,
SC ELSID SA
35, 42

SC NIBO EXPERT SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENÞIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

INTELLEMMI CONSULT SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

ROMINVENT S.A.

1454

FRISCH & PARTNERS SRL
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

156826(R)

21/03/2032

9, 18, Sportsdirect.com Retail Limited ROMINVENT S.A.
25, 28,
35

018859(3R)

21/01/2032

7, 12

Federal-Mogul Bremsbelag
GmbH

120893(R)

24/05/2032

39

SC TRAVEL GREEN LIGHT
SRL

021319(3R)

04/01/2032

12

TENNECO AUTOMOTIVE
OPERATING COMPANY INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

019606(3R)

10/02/2032

6, 7

RYOBI LTD.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120045(R)

23/02/2032

35, 39, SC CARPATOUR SRL
43

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

120046(R)

23/02/2032

35, 39, SC CARPATOUR SRL
43

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

122280(R)

30/03/2032

31

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

119944(R)

17/02/2032

25, 35 YUSUF TEPE

121533(R)

17/01/2032

19, 37, SC CALCARUL SA
39, 41,
43, 44

122996(R)

03/05/2032

3, 9,
SC GREEN NET SA
16, 21,
41, 44

121901(R)

07/06/2032

30

163457(R)

09/05/2031

16, 25, BUTA BOGDAN IOAN
35, 38,
41, 42,
43

TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII
IP SRL

017843(3R)

27/03/2032

4, 7, 9, BRUNSWICK CORPORATION
12

ROMINVENT S.A.

007676(5R)

12/06/2032

5

CABINET M. OPROIU SRL

SC MCM SANIFARMVET SRL

SWEET BREAD SRL

PFIZER INC

1455

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

119218(R)

25/01/2032

35, 39, DENISA - LOREDANA
43
PETRACHE
ANDI - NICOLAI PETRACHE

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ SRL

018133(3R)

27/03/2032

7

BRUNSWICK CORPORATION

ROMINVENT S.A.

017696(3R)

27/03/2032

7

BRUNSWICK CORPORATION

ROMINVENT S.A.

017569(3R)

27/03/2032

7

BRUNSWICK CORPORATION

ROMINVENT S.A.

119042(R)

28/03/2032

35, 37, SC PROINVEST SRL
42

VOX LEGIS CONSULT SRL

122477(R)

02/05/2032

12, 35, SC DINAMIC 92
37
DISTRIBUTION SRL

CABINET ENPORA

121056(R)

27/03/2032

43

SC RODALL SRL

BARBU SORIN

1456

7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE

RETRAGERI
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului
Nr. depozit
M 2022 01146

Dată depozit
15/02/2022

M 2020 06993

Nr. marcă

Denumire Marcă
DAVID JONES PARIS
1987 DJ

Nume titular
BUDA RADU, STR.
DOBROGEI NR.
1/26, JUDETUL
MARAMURES, BAIA
MARE, 430203,
MARAMUREȘ,
ROMANIA

09/10/2020

STARKE

PRODIFLEX INVEST
SRL, STR. SERGENT
DAVID ILIE, NR.
2, MANSARDĂ,
CAMERA 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
040807, ROMANIA

M 2021 00343

19/01/2021

GALA

ELIS PAVAJE SRL,
STR. ZORILOR, NR. 1,
JUD. ALBA, PETREŞTI,
ALBA, ROMANIA

M 2020 02801

04/05/2020

WISER

ANTECH
CONSULTING SRL,
STR. POTCOAVEI NR.
48, BL. 48, SC. 12,
LOT 2, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 04892

24/06/2021

DELLA NONNA

SC IL CALCIO
MANAGEMENT
SRL, STR. POPA
NAN 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 00140

11/01/2021

echo

NEMO EPG SRL,
STR. IANI BUZOIANI
NR. 14, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2022 01494

25/02/2022

Untold Barber Shop

UNTOLD BARBER
SHOP SRL,
STR.FILDESULUI
NR.4, PARTER BL.B6,
SC.1, AP.6, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 04200

26/05/2021

FOX Fishing

SC LUCKY MAN SRL,
RAHOVA, NR 90, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240475,
VALCEA, ROMANIA

171520

1461

Clase
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Nr. depozit
M 2021 01740

Dată depozit
05/03/2021

M 2021 00313

Nr. marcă

Denumire Marcă
Queen of honey by
APIS BIO LAND

Nume titular
APIS BIO LAND
COOPERATIVA
AGRICOLA, STR.
PRINCIPALA NR. 430,
JUDEŢ BOTOŞANI,
PALTINIS, BOTOȘANI,
ROMANIA

18/01/2021

Q QUANTUM REAL
ESTATE GROUP

S.C.
SUDREZIDENTIAL
REAL ESTATE S.R.L.,
SOS OLTENITEI 45,
UNITATEA NR. 5,
JUDEȚUL ILFOV,
POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

M 2021 08109

11/11/2021

AMAN

CASIMA SERV SRL,
STRADA DEALUL
SPIREI NR.11/27,
JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500118,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 02873

08/04/2021

N NOMA

PETRICA IVAN,
STRADA PAJISTEI
NR. 30, BL. 1, ET. 12,
AP. 116-117, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 00156

21/01/2022

CADOR

SIC MEDIA DESIGN
WEB, SAT ORATIA,
NR. 131, JUDEŢ
BUZAU, COMUNA
PODGORIA, BUZĂU,
ROMANIA

M 2021 03016

13/04/2021

Romantic Jacuzzi

HORATIU DORU LICA,
STR. AVRAM IANCU
NR. 205, JUDEŢ CLUJ,
FLORESTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA

M 2021 05535

23/07/2021

TOPAERO TE BAGA
LA RACOARE!

TOPAERO SRL,
STR.VALEA
CĂLUGĂREASCĂ
NR.2, CAM.1,
BL.720, SC.A, ET.3,
AP.15, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

1462

Clase
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Nr. depozit
M 2022 01039

Dată depozit
10/02/2022

Nr. marcă

Denumire Marcă

1463

Nume titular
ALEXANDRU
ADRIAN DASCĂL,
STRADA GHEORGHE
MARINESCU NR. 49,
AP 17, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ,
540136, MUREȘ,
ROMANIA

Clase

LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

M 2020 03542 / CABINET GREAVU DOINA
MARIANA

Nume titular

BOPI prima
publicare

S.C. PROFIHAIRSHOP
DISTRIBUTIE S.R.L.

1467

Clasificare după limitare

Observatii

3 - Produse profesionale de cosmetică și
coafură, respectiv: creme, truse machiaj,
măşti de înfrumuseţare, rujuri, produse pentru
protecţie solară, pudră de talc, preparate pentru
ras, parfumerie, esenţe eterice, depilatoare,
loţiuni pentru păr, respectiv: balsamuri,
şampoane, coloranţi, fixativ, nuanţator,
ondulatoare, creioane pentru sprâncene,
dischete de bumbac pentru demachiere,
şerveţele impregnate pentru demachiere.
25 - Articole de îmbrăcăminte, respectiv: lenjerie
de corp, pijamale, capoate, tricouri, pantaloni,
paltoane, jachete, pelerine, cămăşi, cravate,
articole de încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, piese de îmbrăcăminte pentru sporturi,
respectiv: schi, ciclism, moto-ciclism, fotbal,
judo, karate, gimnastică, balet.
36 - Afaceri imobiliare, management imobiliar,
evaluări imobiliare, activitate de broker imobiliar,
servicii de agenţie imobiliară, închirierea
bunurilor imobiliare (birouri), colectare chirii,
administrare de imobile (clădiri), oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor, consultanţă în
asigurări, brokeraj de asigurări.
39 - Transport, ambalare, împachetare,
depozitare, livrare de produse/mărfuri, închiriere
de depozite.
44 - Servicii de manichiură şi pedichiură, de
depilare cu ceară, de masaj, de medicină
alternativă, de terapie fizică, de aromoterapie,

3 - modificată
25 neschimbată
36 neschimbată
39 neschimbată
44 - modificată
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

servicii de saună, solar, SPA, saloane de
coafură.
M 2021 00630 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

LITTLE CHLOE SRL

16 - Articole de papetărie și materiale educative,
rechizite școlare, penare, cutii din carton pentru
mâncare la pachet.
21 - Cutii pentru sandvișuri, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
28 - Jucării, păpuși.
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

16 neschimbată
18 - ștearsă
21 neschimbată
28 neschimbată
35 - modificată

M 2021 01973 / SC APPELLO BRANDS SRL

TUDOSE LAVINIA-MIHAELA

14 - Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii

14 neschimbată
16 neschimbată
20 neschimbată
21 - ștearsă
35 neschimbată

1468
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii,
cutii de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii
pentru pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse
de bijuterie, articole de bijuterie, bijuterii din
platină, crucifixe ca bijuterii, lanțuri de bijuterii,
1469

Observatii
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

aur filat (bijuterie), aur filat (bijuterii), bijuterie din
argint veritabil, brățări de identificare (bijuterii),
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru
împodobire personală, bijuterii din metale
neprețioase, imitații de bijuterii ornamentale,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii fabricate din argint,
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, bijuterii cu pietre prețioase,
bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din metale prețioase, lănțișoare
de bijuterie pentru coliere, lănțișoare de bijuterie
pentru brățări, bijuterii confecționate din pietre
semiprețioase, bijuterii confecționate din metale
neprețioase, broșe placate cu aur (bijuterii),
caboșoane pentru fabricarea bijuteriilor, taloane
pentru fabricarea bijuteriilor, strasuri pentru
confecționat bijuterii, fire de argint (bijuterii),
bijuterii pentru animale de companie, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, bijuterii de
recunoștință pentru angajați, piese și accesorii
pentru bijuterii, casete pentru bijuterii, din metal,
cutii din piele pentru bijuterii, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii placate cu metale
prețioase, fire din metale prețioase (bijuterii),
articole de imitații de bijuterie, inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie realizate din metale prețioase,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
1470

Observatii
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
articole de bijuterie care conțin aur, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
articole de bijuterie placate cu metale prețioase,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, crucifixuri din metale
prețioase, altele decât articole de bijuterie,
articole de bijuterie realizate din aliaje de metale
prețioase (articole semifinisate din metale
prețioase utilizate în confecționarea articolelor
de bijuterie).
16 - Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, 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, cataloage, pungi conice
din hârtie, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
1471

Observatii
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Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), globuri
pământeşti, hârtii transparente (papetărie),
materiale de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de
scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni din hârtie pentru alimente,
decorațiuni de hârtie pentru masă, decorațiuni
de petreceri din hârtie metalică, decorațiuni
de perete din hârtie, șabloane (papetărie),
capse (papetărie), capsatoare (papetărie),
blocuri (papetărie), fișe (papetărie), dosare
(papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative, paspartuuri
pentru tablouri, șasiu pentru tablouri, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri.
20 - Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, suporturi pentru cărţi
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(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, console, lădiţe,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de
divan), şezlonguri de punte, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), standuri pentru
ziare, mobilă de birou, rame pentru tablouri,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal,
banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor, suporturi
nemetalice pentru mobilă, mobile (obiecte
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pentru decorare), birouri mobile pentru scris,
plăci mobile de afișare, ecrane pentru șeminee
(mobilă), cuiere de haine (mobile), mobilă stil
antic, reproducere, mobilă cu pat încorporat,
module metalice demontabile (mobilier),
picioare (nemetalice) pentru mobilier, mobilier
din materiale plastice, mobilier de uz casnic,
suporturi pentru scrisori (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, huse adaptate pentru mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), cutii pentru jucării
(mobilier), suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi nemetalice pentru mobilier, mobilier
pentru automobile-caravană, rafturi din lemn
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
pereți despărțitori metalici (mobilier), mobilier
pentru toalete publice, unități pentru cocktailuri
(mobilier), mobilier de baie modular, mobilier
realizat din șipci, dulapuri izolate fonic (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier rabatabil
pentru șezut, platouri pentru cizme (mobilier),
rafturi pentru consignație (mobilier), rafturi
pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier pentru expunerea produselor,
tejghele de lucru (mobilier), bancuri de lucru
(mobilier), rechizite de birou (mobilier), mese
de toaletă (mobilier), suporturi pentru prosoape
(mobilier), mobilier încastrat pentru dormitor,
rafturi de depozitare (mobilier), panouri pentru
chei (mobilier), suporturi pentru chei (mobilier),
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suport pentru broșuri (mobilier), suporturi pentru
haine (mobilier), suporturi (mobilier) pentru
televizoare, stații de lucru (mobilier), mese
pentru desen (mobilier), dulapuri cu încuietoare
(mobilier), ecrane de prezentare (mobilier),
suporturi de mobilier nemetalice, ecrane
(mobilier) pentru afișare, încuietori de mobilier
nemetalice, mobilier folosit în săli, unități de
depozitare (mobilier), mânere nemetalice pentru
mobilier, garnituri nemetalice pentru mobilier,
panouri despărțitoare pentru mobilier, mobilier
de uz industrial, rafturi pentru birou (mobilier),
mobilier pentru curte interioară, materiale
profilate pentru mobilier, corniere (nemetalice)
pentru mobilier, rafturi ca mobilier metalic,
mobilier metalic de birou, suport de pălării
(mobilier), standuri pentru lavoare (mobilier),
cuiere de haine (mobilier), cârlige nemetalice
pentru mobilier, coșuri de depozitare (mobilier),
scăunele cu trepte (mobilier), sertare (piese de
mobilier), suporturi de cărți (mobilier), mobilă
de toaletă incluzând lavoare, mobile decorative
care produc sunete, elemente de separare
individuale (mobilă), mânere pentru mobilă, din
plastic, mobilier casnic confecționat din lemn,
uși glisante nemetalice pentru mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi
pentru perete, suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
huse textile (ajustate) pentru mobilier, huse
textile (adaptate) pentru mobilier, mobilier pentru
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terarii de interior, mobilier de grădină din metal,
mobilier pentru acvarii de interior, mobilier de
grădină din lemn, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de scris portabile
(mobilier), mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, suprafețe
de lucru portabile (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate redusă
și invalide, mobile care se pot transforma în
pat, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, unități (mobilier)
pentru prezentarea lucrărilor de literatură,
mobilier adaptat pentru persoanele cu dificultăți
motorii, mobilier de expunere pentru puncte de
vânzare, plăcuțe decorative murale (mobilier),
nu din materiale textile, mobilier în miniatură
confecționat din fibră de lemn, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), margini decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru mobilier,
mese decorative, coșuri decorative din paie,
plăci decorative din ipsos, articole decorative
textile (perne), coșuri decorative din răchită,
plăci decorative din ceară, coșuri decorative
din lemn, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
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panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete din ceară,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni
adezive de perete, din lemn, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, decorațiuni
adezive de perete, din ceară, decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn,
paturi, paturi-canapea, paturi pliante, paturi
supraetajate, paturi portabile, așternuturi
japoneze (mobilier), tablouri de afișare, tablouri
de agățat chei, șipci pentru rame de tablouri,
rame din lemn pentru tablouri, rame pentru
tablouri și fotografii, baghete pentru rame de
tablouri (șipci), baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de tablou.
35 - Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
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import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
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de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, marketing
comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
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vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
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întreprinderi, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, 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,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, 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 expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de consultanță privind comenzile
de articole de papetărie, asistență în domeniul
comercializării produselor, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
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rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, furnizare de spațiu publicitar
într-o rețea informatică globală, furnizare de
spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificare şi organizare de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, publicitate și marketing, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, publicitate în reviste,
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broşuri şi ziare, previziuni și analize economice,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri.
M 2021 04143 /

Cojocaru Ciprian

10 - Fotolii de uz medical sau stomatologic,
10 Dinţi artificiali, Implanturi dentare biodegradabile neschimbată
de fixare a oaselor, Truse pentru instrumente
utilizate de medici stomatologi, Truse dotate
cu instrumente medicale stomatologice, Freze
dentare, Aparate şi instrumente dentare,
Aparate dentare, electrice, Fotolii stomatologice,
Proteze/seturi de dinţi artificiali, Bisturie pentru
scopuri chirurgicale stomatologice, Oglinzi
pentru stomatologi, Pivoţi pentru dinţi artificiali,
Foarfeci pentru chirurgie dentară, Aparate şi
instrumente chirurgicale stomatologice, Ace de
sutură dentare, Materiale de sutură dentară,
Inele pentru dentiţie, Fire de sutură, chirurgicale
stomatologice, Apăsătoare de limbă.

M 2021 04155 /

TYCHE CREATION SRL

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
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de detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, calculatoare şi dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători,
mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic
35 - Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
M 2021 04969 / NOMENIUS SRL
180680

DANIEL POPA

03/2022
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35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, analiză de preț,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
comandă computerizată de stoc, comenzi de
achiziție (prelucrare administrativă pentru -),
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de asistență administrativă

35 - modificată
36 - modificată
42 - modificată
43 neschimbată
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și prelucrare de date, servicii de vizualizare
și accesare a facturilor, servicii de facturare,
prelucrarea administrativă a datelor, prelucrare
de date, sistematizare și management, întocmire
de documente comerciale, compilare de baze
de date computerizate, compilare de date
statistice, administrare și compilare de baze de
date computerizate, compilare și sistematizare
de informații în baze de date,, niciunul dintre
servicii în legătură cu industria auto., toate
aceste servicii în legătură cu facilitarea plăților
în cafenele și restaurante, de către consumatori,
și cu aprovizionarea cu hrană și băuturi, fără a
avea o legătură cu industria auto
36 - Servicii financiare, monetare și bancare,
organizare de tranzacții financiare, realizare de
tranzacții financiare, servicii de intermediere
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, prelucrare electronică a
plăților prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, procesarea plăților, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesare
electronică de plăți, realizarea de operațiuni
financiare online, realizarea de operațiuni de
plată fără numerar, servicii de administrare a
plăților, servicii de portofel electronic (servicii de
plăți), servicii de debitarea conturilor, servicii de
plată electronică, servicii de transfer monetar,
servicii de transfer de bani, servicii de preplată,
transfer electronic de fonduri, servicii referitoare
la debit direct, servicii pentru tranzacții de
plată cu cardul, servicii pentru executarea
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tranzacțiilor financiare, tranzacții monetare,
transferuri de fonduri, tranzacții electronice de
debitare, niciunul dintre servicii în legătură cu
industria auto, toate aceste servicii în legăturăcu
facilitarea plăților în cafenele și restaurante,de
către consumatori, și cu aprovizionarea
cu hrană și băuturi, fără a avea o legătură cu
industria auto
42 - Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, servicii
de transfer de date, proiectare de sisteme de
stocare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații., toate
aceste servicii în legătură cu facilitarea plăților
în cafenele și restaurante, de către consumatori,
și cu aprovizionarea cu hrană și băuturi, fără a
avea o legătură cu industria auto
43 - Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
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servicii de preparare a alimentelor, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servicii de
rezervare a meselor, servicii de informare privind
restaurantele.
M 2021 05612 /

Gherghescu Ligia

3 - Preparate cosmetice și produse de toaletă
3 - modificată
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale

M 2021 05635 / APPELLO BRANDS SRL

SILVIU-GABRIEL UDREA

9 - Aplicație software pentru servicii de
9rețele sociale prin internet nedescărcabile,
neschimbată
monitoare comerciale, software informatic
35 - modificată
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
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
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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
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,
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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, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare
a vânzărilor, promovare de târguri în scop
comercial, promovare și realizare de expoziții
comerciale, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale,
promovare de produse și servicii pentru terți,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, 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 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 consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
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fabricarea de produse, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, consultanță în afaceri, în domeniul
transportului și al livrărilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, 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, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de târguri
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
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de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terţi), consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, informații
despre metode de vânzare, informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
servicii de analiză de piață privind vânzarea
de bunuri, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse pentru terţi,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții cu
amănuntul, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
comercială, organizare de tranzacţii comerciale
şi contracte comerciale, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, servicii de
promovare comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
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pentru terți, furnizare a unui registru cu siteurile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date.
M 2021 05761 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

POLISANO
PHARMACEUTICALS SRL

5 - Suplimente alimentare adaptate pentru
diabetici.

M 2021 06340 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

PANȚURU IULIA

41 - cursuri de instruire pentru formarea
41 - modificată
profesională, în special în sectorul tratamentelor 44 de frumuseţe şi de estetică, servicii de pregătire neschimbată
şi de educaţie în legătură cu îngrijirea tenului,
a pielii și părului, organizare şi coordonare de
colocvii, congrese, conferinţe, seminarii, grupuri
de lucru, grupuri de cercetare în domeniul
îngrijirii tenului, a pielii și părului, servicii de
educaţie şi instruire referitoare la igienă şi
îngrijirea frumuseţii, servicii de informare,
asistenta si consultanta cu privire la igienă şi
îngrijirea frumuseţii.
44 - Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată
de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
1492
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servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii de
tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
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oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,
chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.
M 2021 06391 / ALACARTE IP S.R.L.

BOGDAN CONSTANTIN
STAICU

12 - Carucioare pentru copii, carucioare cu
landouri detasabile, cosuri si prelate pentru
carucioare de copii, genti adaptate pentru
carucioare de copii, carucioare pentru bebelusi
cu suporturi de bebelusi, detasabile
16 - Carti si reviste pentru copii, plastilina pentru
copii tipărite, cutii de acurele pentru copii, caiete
de activitati pentru copii, tablite de scris pentru
copii, carti tipărite pentru copii care includ o
componenta audio.
27 - Covoare , carpete si presuri, pentru copii.
28 - Piscine gonflabile, pentru copii, articole de
petrecere, sub forma de jucarii, jucarii, jocuri
si articole de joaca, jocuri portabile si jucarii cu
functii de telecomunicatii.

12 neschimbată
16 neschimbată
24 - ștearsă
25 - ștearsă
27 neschimbată
28 neschimbată

M 2021 06709 /

ANYTACOOKING SRL

21 - Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcții, sticlărie, porţelan şi lut.
30 - ciocolată, Cacao, produse de cofetărie,
îngheţată, glazuri comestibile pe baza de
ciocolată.

21 neschimbată
29 - ștearsă
30 - modificată
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M 2021 06849 / MDA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

SC SCANDIA FOOD SRL

29 - Carne, vânat, uleiuri şi grăsimi comestibile. 29 - modificată

M 2021 06850 / MDA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

SC SCANDIA FOOD SRL

29 - extracte din carne, Carne, vânat, extracte
din carne, uleiuri şi grăsimi comestibile.

29 - modificată

M 2021 07019 / SC ROMPATENT DESIGN SRL SC CRAMA CEPTURA SRL

33 - Vinuri cu denumire de origine controlată din 33 - modificată
arealul Dealu-Mare Ceptura.

M 2021 07071 /

41 - Educație, activități sportive și de recreere, 41 - modificată
activități de 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, 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 snowboarduuri, 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.

MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE
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35 - Producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, organizare de promoții
prin mijloace audiovizuale, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, întocmire de prezentări audio
și/sau vizuale pentru afaceri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, pregătire și prezentare de
reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente audiovizuale, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovare de evenimente speciale, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
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furnizate de galerii de artă, managementul
activităților de impresariat artistic, casting
(recrutare) de artiști de spectacol, castinguri
pentru artiști (selecție de personal), negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
servicii prestate de o agenție de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artiști),
servicii publicitare pentru cărți, abonament
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la pachete media, abonament
la un pachet media de informații, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, realizare
de abonamente la pachete de informații,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, abonamente
la servicii de baze de date prin telecomunicatii,
telecomunicații (servicii de abonamente la
servicii de -pentru terți), servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, organizare de
abonamente la servicii de internet, difuzare
de anunțuri cu caracter promoţional, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare, difuzarea de materiale publicitare,
difuzare de informații de afaceri, difuzarea
de date privind publicitatea, difuzare de
materiale publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de difuzare de
materiale publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de materiale
publicitare prin poștă, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, difuzare de materiale
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publicitare pentru terți, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuție
și difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, crearea materialului
publicitar, reactualizarea materialelor publicitare,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, realizare de material publicitar,
concepere de material publicitar, producție
de material publicitar, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare,
publicare de materiale publicitare, realizare
de materiale publicitare, producție de clipuri
publicitare, furnizare de informații publicitare,
distribuire de materiale publicitare, redactare
de texte publicitare, creare de texte publicitare,
publicare de texte publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de material
publicitar vizual, difuzare de materiale
publicitare, servicii publicitare și de promovare,
prezentare de produse în scop publicitar,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
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organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
distribuție de produse în scopuri publicitare,
editare și actualizare de texte publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, furnizare de spațiu publicitar în
medii electronice, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
digital, marketing de produse, campanii de
marketing, marketing pentru evenimente,
marketing pe internet, planificare de strategii
de marketing, marketing destinat unui anumit
scop, servicii de consultanță privind marketingul,
servicii de consiliere privind marketingul,
consultanță în materie de marketing direct,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de consultanță în
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domeniul marketingului pe internet, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, promovarea
comercială, servicii de promovare comercială,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, furnizare
de informații de afaceri în domeniul mediilor
sociale, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, prezentare de produse cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
prezentări comerciale, prezentare de bunuri și
servicii cu scop comercial sau publicitar.
38 - Servicii audiotext, transmisii audio prin
satelit, servicii de comunicații audio, servicii de
transmisii audiovizuale, servicii de comunicații
audiovizuale, transmitere de mesaje prin
mijloace audiovizuale, transmisie de informații în
domeniul audiovizual, transmitere de date audio
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii de difuzare
video, audio și TV, închirieri de aparate pentru
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transmisie de semnale audio, transmisie de date
cu ajutorul aparatelor audio-vizuale, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia și
de date, servicii de transmitere digitală de date
audio și video, transmitere de conținut audio
și video prin linii isdn, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
de difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de conținut audio și
video prin intermediul rețelelor de calculatoare,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio
și de informații, transmitere și distribuție de
date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
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globală de calculatoare sau prin internet,
furnizarea accesului de telecomunicații la
conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmitere de date sau imagini audiovizuale
printr-o rețea globală de calculatoare sau
internet, teledifuziune prin abonament, difuzare
audio, difuzare video, difuzare prin satelit,
difuzare de date, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, difuzare de programe radio, servicii
de difuzare date, difuzare de programe prin
internet, servicii de difuzare prin cablu, difuzare
de programe prin satelit, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de programe prin
radio, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, servicii de
difuzare prin satelit, transmisie și difuzare de
date, difuzare prin satelit și cablu, difuzare
de informații financiare prin radio, servicii de
difuzare pe pagini web, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
servicii de difuzare prin cablu și satelit, închiriere
de echipamente de difuzare pentru transmisii
exterioare, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, difuzare de programe de
radio și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
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programe prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, furnizarea accesului multiplu
la rețelele globale de informații computerizate
pentru transferul și difuzarea unei game largi
de informații, furnizarea accesului la o rețea
globală de calculatoare pentru transferul și
difuzarea de informații, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de comunicare
online, comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (VPN), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, transmitere de date și de informații
prin intermediul calculatoarelor și al mijloacelor
electronice de comunicare, transmitere digitală
de date pe internet, furnizarea accesului la
platforme pe internet, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, servicii de comunicații
prestate pe internet, furnizarea accesului la
informații pe internet, transmitere pe internet de
conținut creat de utilizatori, comunicații printr-o
rețea de calculator globală sau internet, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri de interne.
41 - Prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment audio, servicii de înregistrări
audio, închiriere de discuri audio, închiriere de
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cărți audio, publicare de cărți audio, editare
de înregistrări audio, producere de programe
audio, producție de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, închiriere de
înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, închiriere de aparate audiovizuale,
producție de înregistrări master audio, servicii de
producție de benzi audio, servicii de înregistrare
audio și video, producție de materiale de
divertisment audio, furnizare de studiouri audio
sau video, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, producție de
master-uri audio, producție audio și video și
fotografie, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, servicii de editare audio și
video, servicii de înregistrare și producție audio,
producție de înregistrări educative audio și
video, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de închiriere de materiale video și audio, servicii
de închirieri de echipamente audio și video,
închiriere de aparate pentru înregistrarea de
semnale audio, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, producție
de divertisment sub formă de înregistrări audio,
închiriere de benzi audio pentru învățarea
limbilor străine, închiriere de aparate pentru
înregistrare audio și video, furnizare de
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înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, închiriere
de discuri sau de benzi audio magnetice
înregistrate, pentru exersarea limbilor, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun
de înregistrări audio și video, servicii de
divertisment pentru potrivirea utilizatorilor
cu înregistrări audio și video, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele
de comunicații, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și vizuale,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, organizare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente de recreere, publicare de calendare
de evenimente, organizare de evenimente
pentru divertisment, producție de evenimente
sportive pentru filme, producție de evenimente
sportive pentru radio, furnizare de instalații
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pentru evenimente sportive, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, pregătire
de subtitrare pentru evenimente teatrale în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment în direct, organizare de gale,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă, regie artistică pentru
artiști scenici, impresariat artistic pentru artiști
de spectacol, organizare de competiții artistice,
management artistic de teatru, regie artistică
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pentru spectacolele muzicale, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, regie
artistică pentru spectacolele de teatru, servicii
de bibliotecă, servicii de biblioteci itinerante,
servicii de bibliotecă electronică, servicii
prestate de biblioteci, servicii de biblioteci
muzicale, servicii informatizate pentru biblioteci,
servicii de bibliotecă de împrumut și servicii
de bibliotecă, servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de cercetare în biblioteci, servicii de
documentare în biblioteci, servicii academice
online în biblioteci, biblioteci cu împrumut de
materiale video, servicii de documentare online
în biblioteci, servicii de cercetare online în
biblioteci, servicii de consultanță în materie de
biblioteci, administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, servicii de bibliotecă pentru schimbul
de cărți, servicii de bibliotecă și închiriere de
produse media, biblioteci de cercetare dotate
cu lucrări de referință și arhive documentare,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
cu privire la documente stocate și recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă
cu privire la date stocate și recuperate prin
mijloace electronice, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase
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din ziare, împrumut de cărți, publicare de cărți,
închiriere de cărți, închirieri de cărți, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți și reviste, publicare multimedia
de cărți, publicare și editare de cărți, editare
de cărți și recenzii, publicare de reviste și
cărți, publicare de cărți și recenzii, difuzare
de materiale educative, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, pregătire
de programe documentare pentru difuzare,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, demonstrații în scop
de instruire, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de
recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
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divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, prezentări audiovizuale.
45 - Acordarea de drepturi de licență pentru
producții audio (servicii juridice), servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de difuzare,
acordarea de licențe pentru drepturile de autor
pentru difuzarea de programe de televiziune
prin cablu, servicii de autorizare, 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
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juridice referitoare la exploatarea de drepturi
de autor asupra filmelor, servicii de consultanță
profesională cu privire la încălcarea drepturilor
de autor, administrare de drepturi de autor și
drepturi de proprietate intelectuală, consultanță
în domeniul managementului proprietății
intelectuale și dreptului de autor, gestionarea și
exploatarea drepturilor de proprietate industrială
și a drepturilor de autor, prin licențiere în folosul
altor persoane (servicii juridice), servicii juridice
privind protecția și exploatarea drepturilor de
autor pentru producții de filme, de televiziune,
de teatru și de muzică, acordare de licențe
altor persoane pentru utilizarea de drepturi
de proprietate industrială și drepturi de autor,
servicii juridice în materie de exploatare de
drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor, exploatare de drepturi de proprietate
industrială și drepturi de autor prin licențiere
(servicii juridice), acordarea de licențe pentru
drepturi de proprietate industrială și drepturi de
autor (servicii juridice), furnizare de informații
privind agențiile de acordare de licențe pentru
drepturi de autor.
M 2021 07516 /

SC DENEGA-LINE SRL

44 - Servicii de saloane de înfrumuseţare,
44 - modificată
depilare cuceară, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de masaj.

M 2021 07696 / NOMENIUS SRL

EDITURA CREATOR SRL

16 - Cărţi, reviste (publicaţii periodice).
35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vanzare
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cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si
carton, cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitari imprimate, publicatii periodice,
servicii de 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,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
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
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
1511

Observatii

40 neschimbată
41 neschimbată

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

articole izolante și opritoare, 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 jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de crăciun artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți audio, cărți electronice descarcabile,
cd-uri si dvd-uri inregistrate, fisiere digitale si
continut media descarcabil, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
materiale inregistrate, publicitate și marketing,
închirieri de spațiu publicitar, închiriere de
spațiu publicitar online, servii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de papetarie şi cărți, servicii de vânzare
online în legătură cu produse de papetărie şi
cărţi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
1512
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muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, club de carti, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii publicitare pentru cărți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii publicitare pentru cărți, servicii de
cercetare de piață pentru editori.
40 - Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare
pe materiale textile, imprimări tipografice,
legare de documente, legarea de cărți sau
documente, servicii de culegere tipografică,
serigrafie, servicii tipografice, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3d, servicii de tipărire de articole de papetărie.
1513
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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, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de
cărți, închiriere de cărți, publicare de cărți,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, închirieri de
cărți, furnizare de informații referitoare la cărți,
închiriere de cititoare de cărți electronice,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
servicii de bibliotecă pentru schimbul de cărți,
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, publicarea
de calendare, publicare de cărți educative,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
1514
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publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, servicii jurnalistice, publicare de
jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line
altele decât textele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software
de divertisment multimedia nedescărcabil,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
1515
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consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise altele decât cele publicitare, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, servicii de
bibliotecă, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă de împrumut și servicii
de bibliotecă, servicii de arhivă de bibliotecă,
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 documente stocate și recuperate prin
mijloace electronice, servicii de bibliotecă cu
privire la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, transfer de know-how
(instruire), servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
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publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.
M 2021 07794 / GREAVU DOINA MARIANA

GAVRILA VASILICA NELU

7 - Mașini unelte pentru prepararea ciocolatei
respectiv: mașini de finisare, de amestecat, de
formare , de umplere, rotative, maruntitoare
pentru uz industrial, concasoare, agitatoare,
uscatoare rotative, mixere electrice, pentru uz
casnic, spatii rasnite de cafea, altele decât
cele manuale, spatii suflante, alimentatoare,
spatii transportoare cu banda, benzi pentru
transportoare, carcase (componente ale
mașinilor).
11 - Mașini si instalații de racire, instalații de
incalzire, uscatoare cu aer, prajitoare de cafea
si pentru prajirea fructelor, frigidere, fântâni de
ciocolata electrice.
35 - Reclama, publicitate scrisa si online, pentru
produsele din clasa Nisa 7 şi 11, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, marketing si management,
asistenta si consultanta de specialitate,
participare la expoziții, târguri, in scop comercial
si publicitar, încheiere de contracte pentru terti,
servicii de licențiere, francizare comercială in
domeniul mașinilor unelte pentru prepararea
ciocolatei, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a produselor din clasa Nisa 7,11 pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achiziționeze
in magazin sau online.

7neschimbată
11 neschimbată
30 - ștearsă
35 - modificată

M 2022 01111 /

CLINICA BELLISSIMA SRL

35 - Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, publicitate online, publicitate

5 - ștearsă
10 - ștearsă
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CLINICA BELLISSIMA SRL
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televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
în reviste.
42 - Cercetare în stomatologie, servicii
de laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44 - Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de ortodonție, chirurgie plastică,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
servicii de radiografie, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie.

35 neschimbată
42 neschimbată
44 neschimbată

35 - Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale.
41 - Servicii de sport și fitness, servicii de cursuri
de fitness aerian (aerial fitness), coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, servicii ale cluburilor de
fitness, servicii sportive și de fitness, consultanță
în materie de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii oferite de centrele de
fitness.
42 - Cercetare în stomatologie, servicii
de laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44 - Furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală în

3 - ștearsă
5 - ștearsă
9 - ștearsă
10 - ștearsă
35 neschimbată
41 neschimbată
42 neschimbată
44 neschimbată
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domeniul dermatologiei, servicii de ortodonție,
srvicii de stomatologie, stomatologie estetică,
servicii de stomatologie veterinară, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, chirurgie estetică,
chirurgie estetică și plastică, îngrijirea estetică
a picioarelor, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, tratamente de fitoterapie,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, planificare de tratamente medicale,
tratamente terapeutice pentru față, tratamente
terapeutice pentru corp, servicii de tratamente
de slăbire, servicii privind tratamentele de
fertilitate, servicii de tratamente dentare cu
fluor, tratamente cosmetice de umplere prin
injecție, 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 cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special
pentru gene, oferire de tratamente psihologice,
tratament psihologic, servicii veterinare, servicii
chirurgicale veterinare, chirurgie veterinară,
chirurgie, servicii de chirurgie de implanturi
dentare, servicii de radiografie.
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M 2001 04891

050263

6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice( cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, ţevi
şi tuburi metalice, case de bani, produse metalice
necuprinse în alte clase, minereuri, aliaje de lipire cu
aur, aliaje de lipire cu argint.
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, generatoare
de acetilenă, supape de aer pentru instalaţii de
încălzire cu abur, dispozitive anti-orbire pentru
automobile (corpuri pentru lămpi), dispozitive antiorbire pentru vehicule (corpuri pentru lămpi), duze
pentru micşorarea presiunii jetului de apă, aparate
de filtrare a apei, instalaţii transportoare de cenuşă,
automate, reactoare nucleare, accesorii de baie,
tevi de cazan (tuburi) pentru instalaţii de încălzire,
aplice pentru lămpile cu gaz, carbon pentru lămpi cu
arc, suflante pentru coşuri, coşuri de fum, aparate
de cromatografie (de uz industrial), bobine (părţi ale
instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire), aparate
de distilare, coloane de distilare, rezervoare de
expansiune pentru instalaţii de încălzire centrală, filtre
(părţi ale instalaţiilor de uz casnic sau industriale),
filtre pentru aer condiţionat, filtre pentru apă potabilă,
grătare, garnituri fasonate pentru cuptoare, garnituri
fasonate pentru furnale, coşuri de facla pentru
utilizare în rafinării de petrol, coşuri de facla pentru
utilizare în industria petrolieră, tevi de fum pentru
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boiler, pentru încălzire instalații, fântâni, cadru
metalic pentru cuptoare, brichete cu fricţiune pentru
aprinderea gazului, economizoare de combustibil,
condensatoare de gaz (altele decât părţile maşinilor),
generatoare de gaz (instalaţii), brichete cu gaz,
epuratoare de gaze (părţi ale instalaţiilor de gaze),
dispozitive de protecţie pentru iluminat, aparate
pentru bai cu aer cald, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, instalaţii pentru
tratamentul combustibilului nuclear şi a materialului
moderator nuclear, mansoane de lămpi, sticla
pentru lămpi, globuri pentru lămpi, suporturi de
suspendare a lămpii, sticla de lampă, reflectoare
de lampă, abajururi, supape de reglare a nivelului
în rezervoare, difuzoare de lumină, aprinzătoare,
aparate de încărcare pentru cuptoare, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, reactoare
nucleare, aparate pentru epurarea uleiurilor, fântâni
ornamentale, accesorii pentru cuptoare din argilă,
robinete pentru conducte de canalizare (cepuri),
conducte (părţi ale instalaţiilor sanitare), instalaţii de
polimerizare, instalaţii de procesare a combustibilului
şi a materialelor nucleare, instalaţii de purificare
pentru ape reziduale, capace filetate de radiatoare,
coloane de rafinare pentru distilare, accesorii de
reglaj pentru aparatele de apă sau gaz si pentru
conductele de apa sau de gaz, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru aparate cu gaz, accesorii de reglaj
şi siguranţă pentru conductele de gaz, accesorii
de reglare şi siguranţă pentru aparate de apă,
accesorii de siguranţă pentru aparate şi conducte
de apă sau gaz, spălătoare de gaze (părţi ale
instalaţiilor de gaze), dulii pentru lămpi electrice,
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lămpi de lipit, plăci structurale pentru cuptoare,
aparate de bronzare (paturi pentru solar), robinete
(robinete, ţevi), (robinete (Am.)) pentru ţevi, robinete
(robinete), supape termostatice (părţi ale instalaţiilor
de încălzire), scaune pentru toaletă, lămpi cu raze
ultraviolete, nu de uz medical, inele de etansare
pentru robinete cu apă, conducte de apă pentru
instalaţii sanitare.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice, monumente
nemetalice, coloane publicitare, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş de acvariu, nisip pentru acvariu,
grilaje pentru plante agăţătoare (structuri), voliere,
nu din metal (structuri), scaldatoare pentru păsări
(structuri, nemetalice), clădiri, nemetalice, busturi
de piatră, beton sau marmură, cabine de baie
nemetalice, chesoane pentru lucrări de construcţii
sub apă, plută (comprimată), figurine (statuete) din
piatră, beton sau marmură, argila, matriţe pentru
turnatorie (matriţe), nemetalice, grog (material
refractar ars), cutii de scrisori din zidărie, plăci
memoriale, nemetalice, semnalizatoare neluminoase
şi nemetalice, foi de marcaj rutier şi benzi din material
sintetic, schele, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminante şi nemecanice, nemetalice, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, pentru
drumuri, silozuri, nemetalice, grajduri, statui din piatră,
beton sau marmură, statuete din piatră, beton sau
marmură, ldoage de lemn, rezervoare din zidărie,
lemn pentru fabricarea ustensilelor de uz casnic,
opere de artă din piatră, beton sau marmură.
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M 2001 04892

049062

6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, ţevi
şi tuburi metalice, case de bani, produse metalice
necuprinse în alte clase, minereuri, aliaje de lipire cu
aur, aliaje de lipire cu argint.
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, generatoare
de acetilenă, supape de aer pentru instalaţii de
încălzire cu abur, dispozitive anti-orbire pentru
automobile (corpuri pentru lămpi), dispozitive antiorbire pentru vehicule (corpuri pentru lămpi), duze
pentru micşorarea presiunii jetului de apă, aparate
de filtrare a apei, instalaţii transportoare de cenuşă,
automate, reactoare nucleare, accesorii de baie,
tevi de cazan (tuburi) pentru instalaţii de încălzire,
aplice pentru lămpile cu gaz, carbon pentru lămpi cu
arc, suflante pentru coşuri, coşuri de fum, aparate
de cromatografie (de uz industrial), bobine (părţi ale
instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire), aparate
de distilare, coloane de distilare, rezervoare de
expansiune pentru instalaţii de încălzire centrală, filtre
(părţi ale instalaţiilor de uz casnic sau industriale),
filtre pentru aer condiţionat, filtre pentru apă potabilă,
grătare, garnituri fasonate pentru cuptoare, garnituri
fasonate pentru furnale, coşuri de facla pentru
utilizare în rafinării de petrol, coşuri de facla pentru
utilizare în industria petrolieră, tevi de fum pentru
boiler, pentru încălzire instalații, fântâni, cadru
metalic pentru cuptoare, brichete cu fricţiune pentru
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aprinderea gazului, economizoare de combustibil,
condensatoare de gaz (altele decât părţile maşinilor),
generatoare de gaz (instalaţii), brichete cu gaz,
epuratoare de gaze (părţi ale instalaţiilor de gaze),
dispozitive de protecţie pentru iluminat, aparate
pentru bai cu aer cald, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, instalaţii pentru
tratamentul combustibilului nuclear şi a materialului
moderator nuclear, mansoane de lămpi, sticla
pentru lămpi, globuri pentru lămpi, suporturi de
suspendare a lămpii, sticla de lampă, reflectoare
de lampă, abajururi, supape de reglare a nivelului
în rezervoare, difuzoare de lumină, aprinzătoare,
aparate de încărcare pentru cuptoare, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, reactoare
nucleare, aparate pentru epurarea uleiurilor, fântâni
ornamentale, accesorii pentru cuptoare din argilă,
robinete pentru conducte de canalizare (cepuri),
conducte (părţi ale instalaţiilor sanitare), instalaţii de
polimerizare, instalaţii de procesare a combustibilului
şi a materialelor nucleare, instalaţii de purificare
pentru ape reziduale, capace filetate de radiatoare,
coloane de rafinare pentru distilare, accesorii de
reglaj pentru aparatele de apă sau gaz si pentru
conductele de apa sau de gaz, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru aparate cu gaz, accesorii de reglaj
şi siguranţă pentru conductele de gaz, accesorii
de reglare şi siguranţă pentru aparate de apă,
accesorii de siguranţă pentru aparate şi conducte
de apă sau gaz, spălătoare de gaze (părţi ale
instalaţiilor de gaze), dulii pentru lămpi electrice,
lămpi de lipit, plăci structurale pentru cuptoare,
aparate de bronzare (paturi pentru solar), robinete
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(robinete, ţevi), (robinete (Am.)) pentru ţevi, robinete
(robinete), supape termostatice (părţi ale instalaţiilor
de încălzire), scaune pentru toaletă, lămpi cu raze
ultraviolete, nu de uz medical, inele de etansare
pentru robinete cu apă, conducte de apă pentru
instalaţii sanitare.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice, monumente
nemetalice, coloane publicitare, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş de acvariu, nisip pentru acvariu,
grilaje pentru plante agăţătoare (structuri), voliere,
nu din metal (structuri), scaldatoare pentru păsări
(structuri, nemetalice), clădiri, nemetalice, busturi
de piatră, beton sau marmură, cabine de baie
nemetalice, chesoane pentru lucrări de construcţii
sub apă, plută (comprimată), figurine (statuete) din
piatră, beton sau marmură, argila, matriţe pentru
turnatorie (matriţe), nemetalice, grog (material
refractar ars), cutii de scrisori din zidărie, plăci
memoriale, nemetalice, semnalizatoare neluminoase
şi nemetalice, foi de marcaj rutier şi benzi din material
sintetic, schele, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminante şi nemecanice, nemetalice, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, pentru
drumuri, silozuri, nemetalice, grajduri, statui din piatră,
beton sau marmură, statuete din piatră, beton sau
marmură, ldoage de lemn, rezervoare din zidărie,
lemn pentru fabricarea ustensilelor de uz casnic,
opere de artă din piatră, beton sau marmură.

M 2001 05584

073263

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
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stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, alcool, esteri, antigeluri,
preparate frigorifice, lichid de frână, gaze solidificate
pentru uz industrial.
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.
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.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile, lumini de
veghe, ceară (materie primă), parafină, cerezină,
ozocherită, petrol/benzina, carburanți, ligroină, cocs,
energie electrică.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
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cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare pentru
ouă.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru suturi
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.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală.
13 - Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozibili,
focuri de artificii.
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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.
15 - Instrumente muzicale.
16 - Hârtie, carton şi produse din acestemateriale,
necuprinse în alte clase, produse deimprimerie,
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), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semifinite,
materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi
flexibile nemetalice.
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.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii transportabile nemetalice, monumente
nemetalice.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse în alte
clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os,
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
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21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinşi în alte clase), materiale de umplutură
(cu exceptia cauciucului sau a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
23 - Fire de uz textil.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte clase,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap.
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul de
Crăciun.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
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de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
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.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la gaze naturale, servicii de
asistență în managementul afacerilor, cercetare
a afacerilor, informare a afacerilor, prognoză
economică, servicii de comerț în legătură cu gaze
naturale, petrol, lichide de gaze naturale, gaz
petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea, precum şi cu flori, gaz 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
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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 curăţare, 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,
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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, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, sponsorizare financiară, servicii de
finanțare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
supraveghere de lucrări de construcție, foraje adânci
pentru zăcăminte de petrol sau de gaz, spălarea
vehiculelor, service, întreținere și reparații de vehicule
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și autovehicule, curățarea vehiculelor, extracții
miniere, foraje adânci.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii.
40 - Tratament de materiale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Cercetare ştiinţifică şi industrială, programre
pentru calculatoare, prospecțiuni geologice, inginerie,
cercetări geologice, prospectări geologice.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.
44 - Îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe,
servicii în domeniile veterinar şi agricol.
45 - Servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii juridice

M 2002 02359

050484

28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente şi podoabe
pentru pomul de Crăciun, păpuși, machete de
vehicule, baloane pentru joaca, maști de teatru,
maști de jucarie, vehicule de jucarie controlate radio.

M 2005 11564

075268

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), distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda şi controlul electricităţii,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
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reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice, distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat, extinctoare.
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., pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj
din hârtie sau material plastic, bibliorafturi, broșuri,
semne de carte, folii cu bule de aer, din material
plastic, pentru ambalarea sau pastrarea mărfurilor,
calendare, carduri, cataloage, benzi desenate,
coperte [papetărie], distribuitoare de bandă adezivă
[articole de papetărie], blocuri de desen, instrumente
de desen, materiale de desen, benzi elastice pentru
birou, plicuri [papetărie], steaguri de hârtie, mape
pentru documente (papetărie), mape (rechizite de
birou), formulare (imprimate), stilouri, pungi pentru
gunoi din hârtie sau plastic, grafice, reproduceri
grafice, felicitări, manuale, coperți (papetărie),
etichete, nu din materiale textile, reviste (periodice),
hărți (geografice), lut pentru modelat, material pentru
modelat, pastă de modelat, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, felicitări muzicale,
șervetele de masă de hârtie, buletine informative,
ziare, rechizite de birou cu excepția mobilierului,
caiete, material de ambalaj pe bază de amidon,
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blocuri [papetărie], blocuri de scris, funde din hârtie,
panglici de hârtie, foi de hârtie (papetarie), penare,
ascutitoare (electrice sau nonelectrice), pixuri
(rechizite de birou), creioane, fotografii, picturi,
pancarte din hârtie sau carton, suporturi de masă
din hârtie, cărți poștale, afișe, materiale imprimate,
publicații imprimate, gume de șters, rigle de desen,
albume, benzi autoadezive de papetarie sau pentru
uz caznic, abțipilde (papetărie), fețe de masă din
hârtie, șervetele de masă din hârtie, tichete, prosoape
de hârtie, decalcomanii, acuarele (picturi), materiale
de scris, instrumente de scris, cărți de scris sau
desenat, blocnotesuri.
28 - Jucării jocuri şi articole de jucat.

M 2006 06376

078907

16 - Ambalaj.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii, pentru
terţi, servicii de abonamente la ziare, pentru terţi,
administrarea comercială a licenţelor produselor si
a serviciilor, pentru terţi, administrarea hotelurilor,
asistenţă în managementul afacerilor, cercetări pentru
afaceri, consiliere profesională de afaceri, pentru
artişti, interpreţi, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri, date
referitoare la afaceri, expertiză în afaceri, îndrumări
în organizarea şi conducerea afacerilor, informaţii
despre afaceri, investigaţii pentru afaceri, servicii
de relocare pentru afaceri, estimări referitoare
la afaceri comerciale, afişaj, agenţii de importexport, agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de publicitate, analiza preţului de cost, difucare
de anunţuri publicitare, servicii de aprovizionare
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pentru terţi (achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi), asistenţă în conducerea afacerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii de
audit, închiriere de automate de vânzare, închirieri
de maşini şi aparatură de birou, birouri de plasare,
căutare de informaţii în fişiere informatice, pentru
terţi, căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
cercetări pentru afaceri, prelucrare administrativă
pentru cereri de mărfuri, asistenţă în conducerea
întreprinderilor industriale sau comerciale, servicii
pentru compararea preţurilor, compilarea informaţiilor
în fişiere electronice, compilaţii statistice, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, transcrieri de comunicări,
consultanță pentru conducerea afacerilor, servicii de
consiliere pentru conducerea afacerilor, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, contabilitate,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, reproducere de documente, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de exteraalizare (asistenţă comercială),
întocmire de extrase de conturi, facturare, compilarea
informaţiilor în fișiere electronice, administrarea
hotelurilor, închiriere de fotocopiatoare, închiriere
de maşini şi aparate de birou, închiriere de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare, închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
administrare comerciala pentru licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, vânzare la licitaţie, reactualizare
de materiale publicitare, servicii de preluare de
mesaje vocale pentru abonaţi telefonici, sondaje
de opinie, organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de personal,
1539

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
teste psihologice pentru selectarea personalului,
cercetare de piață, studii de piață, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare de
texte, servicii de comparare a prețurilor, analize de
preț de cost, previziuni economice, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovarea vânzărilor
pentru terţi, publicare de texte publicitare, relaţii
publice, închiriere de material publicitar, închiriere
de spaţii publicitare, pregătirea de texte publicitare,
publicare de texte publicitare, redactare de texte
publicitare, servicii de relocare pentru afaceri,
reproducere de documente, servicii de revista presei,
servicii de secretariat, informații și sfaturi comerciale
pentru consumatori, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, sondaje de opinie, căutare de
sponsorizare, pregătirea de state de salarii, compilaţii
statistice, stenografie, studiul pieţei, selectarea
personalului prin teste psihologice, redactare de texte
publicitare, transcriere de comunicări, promovarea
vânzărilor, pentru terţi, decorarea de vitrine, servicii
de abonamente la ziare, pentru terţi.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, aducţiunea apei, închirierea
ambarcaţiunilor, antrepozitare, distribuţia de apă,
închirierea de automobile, închiriere de cai, însoţirea
călătorilor, rezervări pentru călătorii, camionaj,
cărăuşie, închiriere de clopote de scufundare, livrarea
de colete, condiţionarea produselor, închirierea de
containere de depozitare, închiriere de costume
de scafandru grele, organizarea de croaziere,
informaţii în domeniul depozitării, închirierea de
depozite, descărcare, livrarea de ziare, livrarea
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de produse, distribuţia de apă, distribuţia de
electricitate, distribuţia de energie, acţionarea porţilor
de ecluze, livrarea de flori, închirierea de frigidere,
închirierea de garaje, împachetarea mărfurilor,
închiriere de containere de depozitare, închirierea
de costume de scafandru grele, închirierea de
depozite, închirierea de fotolii rulante, închirierea de
locuri de parcare, informaţii în domeniul depozitării,
informaţii în domeniul traficului, informaţii în domeniul
transportului, înmagazinare, lansarea de sateliţi
pentru terţi, livrarea de flori, livrarea de mărfuri,
livrarea de mărfuri comandate prin corespondență,
mesagerie, mutări de mobilier, ranfluare de nave,
salvare de nave, organizarea de croaziere, pilotaj,
operațiuni de salvare (transport), servicii de
spărgătoare de gheață, stocare, servicii de taxi,
informații în domeniul traficului.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educaţie), servicii de
agenţii de bilete (divertisment), modele pentru artişti,
dresarea de animale, închiriere de video, producţie
de filme, servicii de biblioteci itinerante, servicii de
caligrafie, campusuri sportive (stagii), servicii de
campusuri de vacanţă (divertisment), publicare de
cărţi, furnizare de servicii de cazino (jocuri), circuri,
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie), cluburi
de noapte, cluburi de sănătate, organizarea şi
conducerea de colocvii, cronometrarea evenimentelor
sportive, organizarea de competiții sportive,
servicii de compoziţie muzicală, organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment), organizarea şi
conducerea de conferințe, organizarea şi conducerea
de congrese, creşe, cursuri prin corespondenţă,
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organizarea și dirijarea de concerte, servicii de
discoteca, parcuri de distracţii, informații în materie
de divertisment, informaţii în materie de educație,
educaţie religioasă, exploatarea instalaţiilor sportive,
exploatarea muzeelor (prezentare, expoziţii),
exploatarea terenurilor de golf, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educative, formare
practică (demonstraţie), reportaje fotografice,
fotografie, învăţarea gimnasticii, grădini zoologice,
servicii de imagini digitale, închirierea de aparate
audio, închirierea de aparatură de iluminat pentru
decoruri de teatru sau studiouri de televiziune,
închirierea de camere video, închirierea de stadioane,
închirierea de terenuri de tenis, informaţii în materie
de divertisment, informaţii în materie de educaţie,
informaţii în materie de recreere, interpretarea
limbajului gestual, organizarea de loterii, microfilmare,
music-hall, servicii de orchestră, organizarea de
baluri, organizarea de competiţii sportive, organizarea
de concursuri de frumuseţe, organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment), organizarea
de spectacole (servicii de impresariat), organizarea şi
conducerea de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi conducerea de congrese,
organizarea şi conducerea de seminarii, organizarea
şi conducerea de simpozioane, organizarea şi
conducerea de workshop-uri, organizarea şi dirijarea
de concerte, publicare de cărţi, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, închirierea posturilor
de televiziune şi de radio, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice şi de televiziune,
informaţii în materie de recreere, redactarea de
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scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de reporteri de ştiri, reprezentaţii
teatrale, rezervarea de locuri pentru spectacole,
şcoli cu internat, închiriere de echipamente pentru
scufundare subacvatică, rezervarea de locuri
pentru spectacole, prezentarea de spectacole
live, închirierea de echipament pentru sport, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de stadioane,
servicii de studio-uri de înregistrare, studiouri de
cinema, subtitrare, închiriere de posturi de radio si
de televiziune, montaj de programe radiofonice şi
de televiziune, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, publicarea de texte, altele decât cele
publicitare, traducere.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, servicii juridice, creare şi menţinere site
web, servicii de design pentru ambalaje, analize
chimice, analize pentru exploatare zăcămintelor
petrolifere, analize pentru implementarea sistemelor
de calcul, arhitectură, arpentaj, proiectare de arte
grafice, autentificarea operelor de artă, reconstituire
de baze de date, programare pentru calculatoare,
consultaţii în domeniul calculatoarelor, cercetări
chimice, cercetări în domeniul cosmeticelor, cercetări
în domeniul fizicii, servicii in domeniul chimiei,
consiliere în domeniul economiei de energie,
stabilirea de planuri pentru constructii, consultanţă
în domeniul calculatoarelor, consultanţă în domeniul
programelor de calculator, controlul calităţii, conversia
datelor şi a documentelor de pe un suport fizic
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către un suport electronic, conversia datelor şi
a programelor informatice (alta decât conversia
fizică), copierea programelor informatice, crearea
şi întreţinerea siteurilor web pentru terţi, decoraţiuni
interioare, design industrial, servicii de design
vestimentar, consiliere în domeniul economie de
energie, elaborarea (conceperea) de programe,
etalonare (măsurări), expertize geologice, expertize
tehnice, explorări subacvatice, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet găzduirea siteurilor
informatice (siteuri web), prospecţiuni geologice,
testări de materiale, testări textile, închirierea de
calculatoare, închirierea de programe informatice
închirierea serverelor web, desen industrial, inginerie,
însămânţarea norilor, instalarea de programe, crearea
şi întreţinerea siteurilor web pentru terţi, întreţinerea
programelor de calculator, studii de mecanică, servicii
de informaţii meteorologice, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, autentificarea de opere
de artă, controlul puţurilor de petrol, prospecţiuni
de petrol, planificare urbanistică, studii pentru
protecţia mediului, servicii de protecţie împotriva
viruşilor informatici, reconstituirea bazelor de date,
expertiza zăcămintelor petrolifere, servicii de design
vestimentar.
45 - Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor., acordare de licenţe pentru programe de
calculator (servicii juridice), servicii de agenţii de
adopţie, agenţii de detectivi, agenţii matrimoniale,
investigaţii cu privire la antecedente ale persoanelor,
servicii de arbitraj, gestionarea drepturilor de autor,
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închiriere de avertizoare de incendii, cercetări juridice,
cluburi pentru întâlniri, consiliere în proprietate
intelectuală, consultanţă în materie de securitate,
servicii de contencios, deschiderea încuietorilor de
siguranţă, agenții de detectivi, escortă (gardă de
corp personală), închiriere de extinctoare, servicii
funerare, întocmirea de horoscoape, închiriere
de îmbrăcăminte, îngrijirea copiilor la domiciliu,
înregistrarea numelor de domenii (servicii juridice),
inspectarea bagajelor în scopuri de securitate,
acordare de licenţe de proprietate intelectuală, agenții
matrimoniale, mediere, înregistrare de nume de
domenii (servicii juridice), returnare de obiecte găsite,
organizarea reuniunilor religioase, consultații în
materie de securitate, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de arbitraj.

M 2006 08796

078724

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, servicii ale barurilor, cafenele, închiriere
de săli de reuniune, restaurante, restaurante cu
autoservire, snack-baruri, catering de mâncare și
băutură.

M 2006 09770

080662

21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici placate),
piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor),
materiale pentru perii, materiale pentru curăţare,
bureţi metalici, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţie), sticlărie, porţelan
şi faianţă necuprinse în alte clase, chiuvete, sfeșnice,
ceramice pentru uz casnic, filtre de cafea, neelectrice,
râșnițe de cafea, manuale, servicii de cafea, borcane
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pentru prăjiturele, cupe, veselă, pahare de băut,
faianță, boluri de sticlă, termosuri, fierbătoare
neelectrice, căni, infuzoare de ceai, servicii de ceai,
strecurători de ceai.

M 2006 09774

080674

7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, râșnițe de
cafea, altele decât cele operate manual.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre de cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
fierbătoare, electrice.

M 2006 11067

080702

7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre), instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, râșnițe de
cafea, altele decât cele operate manual.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, 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, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
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maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, codificate
carduri, magnetice, programe de calculator,
înregistrate, programe de computer (software
descărcabil), mouse pad-uri, tonomate muzicale.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre de cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
fierbătoare, electrice,
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale, placate sau nu necuprinse în
alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 - Hârtie, carton şi produse din acestemateriale,
necuprinse în alte clase, produse deimprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetăriesau 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, pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, ambalaje pentru sticlă din
carton sau hârtie, cutii din carton sau hârtie, filtre de
cafea (hârtie), felicitări, șervețele de masă de hârtie,
penare, suporturi pentru creioane, creioane, pixuri
(rechizite de birou), publicații tipărite.
18 - Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
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geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase nici placate),
piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor),
materiale pentru perii, material pentru curăţare, bureţi
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei pentru construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase, chiuvete, sfeșnice, ceramice
pentru uz casnic, filtre de cafea, neelectrice, râșnițe
de cafea, manuale, servicii de cafea, borcane pentru
prăjiturele, cupe, veselă pahare de băut, faianță,
boluri de sticlă, termosuri, fierbătoare neelectrice,
căni, infuzoare de ceai, servicii de ceai, strecurători
de ceai.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole careservesc
la acoperirea capului, șorțuri (îmbrăcăminte),
bandane (batice), șepci (articole pentru acoperirea
capului), jachete (îmbrăcăminte), tricouri, chiloți.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, cărți de joc, ursuleți de
pluș.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, brânzeturi, unt
de cacao, smântână (produse lactate), mâncăruri
preparate din pește, salate de fructe, humus (pastă
de năut), nuci preparate, unt de arahide, arahide
procesate, chips-uri de cartofi, tofu, frișcă, iaurt.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
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cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi non-alcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru preparat băuturi, băuturi
izotonice, limonade, sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.
45 - Servicii juridice.

M 2006 11068

081506

7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, râșnițe de
cafea, altele decât cele operate manual.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor
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sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, carduri
codificate, magnetice, programe de calculator,
înregistrate, programe de computer (software
descărcabil), mouse pad-uri, tonomate muzicale.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre de cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
fierbătoare, electrice,
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale, placate sau nu necuprinse în
alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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 mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caractere tipografice,
clişee, pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, ambalaje pentru sticlă din
carton sau hârtie, cutii din carton sau hârtie, filtre de
cafea (hârtie), felicitări, șervețele de masă de hârtie,
penare, suporturi pentru creioane, creioane, pixuri
(rechizite de birou), publicații tipărite.
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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.
21 - Ustensile şi recipientI pentru menaj sau bucătărie
(nici din metale preţioase nici placate), piepteni şi
bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), materiale pentru
perii, materiale pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse
în alte clase, chiuvete, sfeșnice, ceramice pentru uz
casnic, filtre de cafea, neelectrice, râșnițe de cafea,
manuale, servicii de cafea, borcane pentru prăjiturele,
cupe, veselă pahare de băut, faianță, boluri de sticlă,
termosuri, fierbătoare neelectrice, căni, infuzoare de
ceai, servicii de ceai, strecurători de ceai.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole careservesc
la acoperirea capului, șorțuri (îmbrăcăminte),
bandane (batice), șepci (articole pentru acoperirea
capului), jachete (îmbrăcăminte), tricouri, chiloți.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, cărți de joc, ursuleți depluș.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, brânzeturi, unt
de cacao, smântână (produse lactate), mâncăruri
preparate din pește, salate de fructe, humus (pastă
de năut), nuci preparate, unt de arahide, arahide
procesate, chips-uri de cartofi, tofu, frișcă, iaurt.
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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.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi non-alcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru preparat băuturi, băuturi
izotonice, limonade, sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.
45 - Servicii juridice.

M 2006 11069

081507

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, servicii ale barurilor, cafenele, închiriere
de săli de reuniune, restaurante, restaurante cu
autoservire, snack-baruri, catering de mâncare și
băutură.
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45 - Servicii juridice.

M 2006 11070

080703

25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, șepci (articole
pentru acoperirea capului), jachete (îmbrăcăminte),
pantaloni, șorțuri (îmbrăcăminte) și cravate
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
apă (băutură)
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, restaurant, cafenea, cafeterie, snack bar-uri,
restaurant cu autoservire, catering cu mâncare și
băutură

M 2006 11073

080706

7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, râșnițe de
cafea, altele decât cele operate manual.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre de cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
fierbătoare, electrice.

M 2006 11074

080707

7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
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terestre), instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă, râșnițe
de cafea, altele decât cele operate manual.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
filtre de cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
fierbătoare, electrice.

M 2007 01904

084693

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, tuburi din
carton, șervețele de masa din hartie, panglici din
hartie, albume, acuarele (picturi), semne de carți, cutii
din hartie sau carton, calendare, captușeli din hartie
pentru sertare, parfumate sau nu, invelitori din hartie
pentru ghivecele de flori, figurine (statuete) din papier
mache, reproduceri grafice, reprezentari grafice,
felicitari, cutii cu palarii din carton, gravuri fotografice,
portrete, postere, materiale tiparite, publicații tiparite,
benzi autoadezive pentru papetarie sau de uz casnic,
suporturi pentru stilouri, suporturi pentru creioane,
instrumente de scris, modele arhitecturale, picturi,
funde din hartie, pietre litografice, seturi de desen,
afișe, ziare, reviste (periodice), periodice, buletine
de știri (materiale tiparite), buletine, ilustrații, carți,
carți de scris sau de colorat, manuale, benzi adezive
pentru papetarie sau pentru scopuri casnice, genți
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(plicuri, pungi) din hartie sau materiale plastice,
pentru ambalat, caiete, capsatoare pentru birou,
agrafe pentru birou.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de publicare electronica,
aranjarea și conducerea de seminarii, aranjarea și
conducerea de conferințe, organizarea de expoziții
cu scop cultural sau educațional, organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), publicare
de carți și jurnale electronice, online, publicare
de carți, publicare de texte, altele decat cele
publicitare, servicii de biblioteca mobila, organizarea
de spectacole (servicii de impresari), servicii de
compunere de muzica, subtitrare, producție de
programme radio și de televiziune, aranjarea și
conducerea de concerte muzicale, producție de
filme pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, producție de spectacole de televiziune,
testare vocaționala, orientare profesionala
(invațamant sau sfaturi), agenții de rezervari pentru
bilete (divertisment), inchiriere de aparate de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de televiziune,
inchiriere de costume (teatru sau baluri mascate),
organizarea spectacolelor (servicii de impresari),
inchiriere de echipament audio, academii (educație),
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, servicii de
club (divertisment sau educație), servicii de discoteca,
dublari, servicii de amuzament, servicii ale cluburilor
de sanatate, servicii de reporteri de știri, cluburi de
noapte, prezentarea prestațiilor live.

M 2010 02316

109681

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanţă
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profesională în afaceri, date referitoare la afaceri,
expertiză în afaceri, îndrumări în organizarea şi
conducerea afacerilor, estimări referitoare la afaceri
comerciale, agenţii de publicitate, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de audit, cercetarea
pieţei, cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, decorarea vitrinelor, servicii
de externalizare (asistenţă comercială), informaţii
pentru afaceri, investigaţii pentru afaceri, servicii
de modelare în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, studii de piaţă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, recrutare de personal, sfaturi în
organizarea şi conducerea afacerilor, distribuire de
materiale publicitare, distribuția de eșantioane.

M 2010 02317

109682

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanţă
profesională în afaceri, date referitoare la afaceri,
expertiză în afaceri, îndrumări în organizarea şi
conducerea afacerilor, estimări referitoare la afaceri
comerciale, agenţii de publicitate, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de audit, cercetarea
pieţei, cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, decorarea vitrinelor, servicii
de externalizare (asistenţă comercială), informaţii
pentru afaceri, investigaţii pentru afaceri, servicii
de modelare în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, studii de piaţă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, recrutare de personal, sfaturi în
organizarea şi conducerea afacerilor, distribuire de
materiale publicitare, distribuția de eșantioane.
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M 2010 04663

111347

4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetare în afaceri, informații despre afaceri,
prognoză economică, servicii de comerț în legătură
cu gaze naturale, petrol, lichide de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terți, contabilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi
produse din acestea, precum şi cu flori, gaz şi
materii prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale, 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 curăţare, ustensile cosmetice şi de toaletă,
precum şi articole de baie, obiecte de uz casnic
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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,
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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, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
Întreținerea autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
curățarea autovehiculelor, servicii ale stațiilor de
service pentru vehicule (alimentare și întreținere).
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, cafenele, cantine, restaurante, snackbaruri.

M 2010 04666

111348

4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
cercetare în afaceri, informații despre afaceri,
prognoză economică, servicii de comerț în legătură
cu gaze naturale, petrol, lichide de gaze naturale,
gaz petrolier lichefiat, produse pentru și de la alții,
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promovarea vânzărilor pentru terți, contabilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi
produse din acestea, precum şi cu flori, gaz şi
materii prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale, 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 curăţare, 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,
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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, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
1561

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
Întreținerea autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
curățarea autovehiculelor, servicii ale stațiilor de
service pentru vehicule (alimentare și întreținere).
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, cafenele, cantine, restaurante, snackbaruri.

M 2010 06802

112618

28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, toate aceste servicii cu excepţia celor
oferite la bordul vaselor de croazieră sau în legătură
cu serviciile de croazieră.
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, crearea și menținerea site-uri web pentru
terți, design industrial, închirierea serverelor web,
instalarea de programe, întreținere programelor de
calculator, servicii de design pentru ambalaje, servicii
de design vestimentar.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, toate aceste servicii cu excepţia celor
oferite la bordul vaselor de croazieră sau în legătură
cu serviciile de croazieră.
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M 2012 02315

123450

6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice, case
de bani, produse metalice necuprinse în alte clase,
minereuri.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
aparate de odorizare a aerului, grătare, aparate
pentru răcirea băuturilor, mașini de făcut pâine,
aparate de prăjit pâine, bread-making machines,
corpuri de iluminat pentru plafoane, candelabre,
lumini electrice pentru pomul de Crăciun, filtre
electrice pentru cafea, mașini electrice pentru cafea,
prăjitoare de cafea, mașini de gătit, aparate și
instalații de gătit, ustensile electrice pentru gătit,
friteuze electrice, aparate de dezinfectat, dozatoare
de dezinfectant pentru toalete, aparate de distilare,
uscătoare de păr, lămpi electrice, ventilatoare
electrice pentru uz personal, încălzitoare electrice
sau neelectrice pentru picioare, fântâni decorative,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de dezinfectat altele decât
pentru uz medical, aparate pentru uscarea mâinilor,
pentru băi, hote pentru bucătării, aparate pentru
hidromasaj, ceainice electrice, arzătoare pentru lămpi,
lămpi electrice, uscătoare electrice de rufe, lanterne
pentru iluminare, becuri, becuri electrice, becuri
pentru semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
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aparate de iluminat cu diode luminiscente (LED),
brichete cu gaz, cuptoare cu microunde (aparatură
de gătit), lanterne de buzunar, lanterne electrice de
buzunar, radiatoare electrice, prăjitoare, aparate
de prăjire, rotiserii, prize pentru lumini electrice,
aparate de dedurizare a apei, aparate cu abur pentru
față (saune), fier de călcat cu abur pentru țesături,
aparate de filtrare a apei, fierbătoare, neelectrice,
ustensile electrice pentru gătit, aparate și instalații
pentru uscare, grătare de cuptor, griluri (aparatură
de gătit), hote de extracție pentru bucătării, șeminee
domestice, frigidere, aparate pentru prăjirea fructelor,
cuptoare cu aer cald, aparate pentru hidromasaj,
ceainice electrice.
21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
curățarea pielii, dozatoare de aerosoli, nu pentru
uz medical, dispozitive electrice pentru atragerea și
omorârea insectelor, oale sub presiune neelectrice
(autoclave), coșuri pentru uz casnic, termosuri pentru
băuturi, amestecătoare neelectrice pentru uz casnic,
mese de călcat, tirbușoane, boluri din sticlă, cutii
de pâine, tocătoare pentru pâine, mături, produse
pentru periat, perii pentru spălarea vaselor, găleți,
cuști pentru animalele de companie, forme de prăjituri
(mulaje), candelabre (lumânări), stingătoare de
lumânări, lumânări, damigene, bătătoare de covoare
(instrumente manuale), instrumente de curățare
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acționate manual, suporturi pentru uscarea hainelor,
filtre non-electrice de cafea, râșnițe pentru cafea
acționate manual, servicii de cafea (veselă), ibrice
non- electrice de cafea, forme pentru copt, cuțite
pentru biscuiți, seturi de oale de gătit, ustensile de
bucătărie, tocătoare pentru bucătărie, răcitoare (vase
pentru gheață), lăzi frigorifice portabile non-electrice,
recipiente pentru săpun, dozatoare de săpun, cutii
metalice pentru dozarea prosoapelor din hârtie,
râșniță non-electrică de uz casnic, prese non-electrice
de fructe, pentru uz casnic, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor, termosuri,
huse formate pentru masa de călcat, mese de călcat,
saci izotermici, recipiente pentru bucătărie, ustensile
pentru bucătărie, mixere manuale (shaker-e pentru
cocktail-uri), dispozitive non-electrice de amestecat,
pentru uz casnic, găleți pentru mop, mopuri, mașini
manuale pentru tăieței, râșnițe manuale de piper,
pipernițe, filtre non-electrice pentru cafea, arzătoare
de parfumuri, odorizante, pulverizatoare de parfum,
scurgătoare (ustensile casnice), sifoane pentru
apă gazoasă, ustensile pentru toaletă, dispozitive
de udare, oale sub presiune neelectrice, lumânări,
oale de gătit, ustensile non-electrice pentru gătit,
friteuze non-electrice, ghivece pentru flori, mănuși
de grădinărit, mănuși de uz casnic, stropitoare,
dispozitive de udare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
actualizarea materialelor publicitare, managementul
afacerilor și consultață de organizare, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), demonstrații cu produse, distribuirea
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de eșantioane, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
de produse în mediile de comunicare, pentru retail,
marketing, strângerea la un loc, în beneficiul terțior, a
unor produse diverse în mod special a celor solicitate
în clasele 6, 8 11, 21 (exceptând transportul) pentru
a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
agenții de import-export.

M 2012 05276

123320

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
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43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.

M 2012 06651

123785

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
administrarea comercială a licenţierii produselor
și serviciilor pentru alte companii, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, închirierea spațiilor publicitare, informaţii
comerciale și consiliere pentru clienţi (firmă pentru
consilierea consumatorilor), analiza preţului de
achiziţie, evaluări ale afacerilor, managementul
afacerilor pentru artişti, asistență în managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
informaţii de afaceri, anchete de afaceri, investigaţii
de afaceri, managementul afacerilor și consultanță
de organizare, asistență pentru managementul
afacerilor, consultanță pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor sportivilor,
consultanță pentru organizarea afacerii, cercetare
de afaceri, asistență de management comercial
și industrial, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de comparaţie a
preturilor, compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, consultanță
profesională în afaceri, analiza preţului, demonstraţii
cu produse, distribuirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, experţi în eficiență,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări de modă în
scop promoțional, management computerizat al
fişierelor, asistență pentru management industrial sau
comercial, managementul fişierelor computerizate,
consultanță de management al personalului,
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marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, închirieri de echipamente și aparatură de
birou, organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), servicii de comparare a prețurilor,
relaţii publice, închirierea de material publicitar,
reclame radio, închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare, intermedieri
de promoţii pentru alții, stenografie, servicii de
telemarketing, reclame televizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente audiovizuale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conţinut inregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de tehnologia informaţiei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecţie
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acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terţilor pentru cumpărarea de servicii
de telecomunicaţii, vânzare cu amănuntul de carduri
preplatite ale terţilor pentru cumpărarea de servicii
de divertisment, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de comerţ cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii de
comerţ cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate.

M 2013 01605

125808

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, săli de muzică, servicii de
compoziții muzicale, reprezentații teatrale, producție
de spectacole, producție de programe radio și de
televiziune, producții de film, altele decât filmele
publicitare, organizare și coordonare de concerte,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de discotecă, prezentări de spectacole
în direct, servicii de orchestră, organizare de
expoziții pentru scopuri educative și culturale,
organizarea de spectacole (servicii de impresariat),
publicare de cărți, publicare on-line de cărți și jurnale
electronice, studiouri de înregistrare, editarea
benzilor video, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea de
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conferințe, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de simpozioane, informații
în materie de educație, informații în materie de
divertisment, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, servicii de tabere de vară
(divertisment), informații în materie de recreere,
servicii de bibliotecă mobilă, modele pentru artiști,
servicii de cluburi de noapte, organizare de competiții
sportive, fotografie, producția de muzică, producție de
programe radiofonice și de televiziune, furnizare de
servicii de karaoke, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de redactare de
scenarii, servicii de traducere, interpretarea limbajului
semnelor.

M 2013 03115

125804

3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi, geluri de albire a dinţilor, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, spray-uri
pentru împrospătarea respiraţiei, fixativ pentru păr,
şampoane uscate, loţiuni după ras, preparate pentru
ras, antiperspirante (articole de toaletă), apă de
colonie, preparate pentru fumigaţie (parfumuri), apă
de toaletă, astringente pentru scopuri cosmetic,
şampoane, țesături impregnate cu loţiuni cosmetice,
lapte demachiant pentru îngrijire personală, preparate
cosmetice de duş, balsam de rufe, altul decât
pentru scopuri medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenţi, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopurile medicale, înălbitor de
rufe / preparate pentru albirea rufelor, ceară pentru
pardoseală, preparate pentru şlefuit / preparate
1570

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
pentru ascuţit, preparate pentru îndepărtarea lacului,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, ceară de lustruit,
creme de lustruit, farduri, geluri de masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, henna (vopsea
cosmetică), preparate de bronzare (cosmetice),
preparate de protecție solară, extracte aromatice
(uleiuri aromatice), extracte din plante de uz cosmetic,
extracte de flori (parfumerie), coloranți cosmetici.
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., tuburi din carton, șervețele de masa din
hartie, panglici din hartie, albume, acuarele (picturi),
semne de carți, cutii din hartie sau carton, calendare,
captușeli din hartie pentru sertare, parfumate sau
nu, invelitori din hartie pentru ghivecele de flori,
figurine (statuete) din papier mache, reproduceri
grafice, reprezentari grafice, felicitari, cutii cu palarii
din carton, gravuri fotografice, portrete, postere,
materiale tiparite, publicații tiparite, benzi autoadezive
pentru papetarie sau de uz casnic, suporturi pentru
stilouri, suporturi pentru creioane, instrumente de
scris, modele arhitecturale, picturi, funde din hartie,
pietre litografice, seturi de desen, afișe, ziare, reviste
(periodice), periodice, buletine de știri (materiale
tiparite), buletine, ilustrații, carți, carți de scris sau
de colorat, manuale, benzi adezive pentru papetarie
sau pentru scopuri casnice, genți (plicuri, pungi) din
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hartie sau materiale plastice, pentru ambalat, caiete,
capsatoare pentru birou, agrafe pentru birou.
21 - Ustensile şi recipienti de menaj sau de bucătărie,
piepteni şi bureţi, perii, materiale pentru perii,
materiale pentru curăţare, lână metalică, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în
alte clase, figurine (statui) din porțelan, ceramică,
faianță sau sticlă, coșuri de gunoi, pahare de băut,
ustensile cosmetice, ustensile de toaletă, ață dentară
pentru uz stomatologic, acvarii de interior, tirarii de
interior (virarii).

M 2013 03116

127186

3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi, geluri de albire a dinţilor, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, spray-uri
pentru împrospătarea respiraţiei, fixativ pentru păr,
şampoane uscate, loţiuni după ras, preparate pentru
ras, antiperspirante (articole de toaletă), apă de
colonie, preparate pentru fumigaţie (parfumuri), apă
de toaletă, astringente pentru scopuri cosmetic,
şampoane, țesături impregnate cu loţiuni cosmetice,
lapte demachiant pentru îngrijire personală, preparate
cosmetice de duş, balsam de rufe, altul decât
pentru scopuri medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenţi, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopurile medicale, înălbitor de
rufe / preparate pentru albirea rufelor, ceară pentru
pardoseală, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, preparate pentru îndepărtarea lacului,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, ceară de lustruit,
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creme de lustruit, farduri, geluri de masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, henna (vopsea
cosmetică), preparate de bronzare (cosmetice),
preparate de protecție solară, extracte aromatice
(uleiuri aromatice), extracte din plante de uz cosmetic,
extracte de flori (parfumerie), coloranți cosmetici.
16 - Pungi de plastic pentru ambalat, saci de gunoi
din plastic, prosoape de hartie, servetele din hartie
pentru masa, hartie igienica, servetele din hartie,
umede sau uscate pentru uz personal.
21 - Ustensile şi recipienti de menaj sau de bucătărie,
piepteni şi bureţi, perii, materiale pentru perii,
materiale pentru curăţare, lână metalică, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în
alte clase, figurine (statui) din porțelan, ceramică,
faianță sau sticlă, coșuri de gunoi, pahare de băut,
ustensile cosmetice, ustensile de toaletă, ață dentară
pentru uz stomatologic, acvarii de interior, tirarii de
interior (virarii).

M 2013 05383

128403

1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călire şi lipirea metalelor,
produse chimice pentru conservarea alimentelor,
tananţi, adezivi folosiţi în industrie, alcool, esteri,
antigeluri, preparate frigorifice, lichid de frână, gaze
solidificate pentru uz industrial.
2 - Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale în
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stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
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, lumini
de veghe, ceară (materie primă), parafină, cerezină,
ozocherită, petrol/benzina, carburanți, ligroină, cocs,
energie electrică.
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 pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
6 - Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie, articole
mici din metal, ţevi şituburi metalice, produse
nemetalice cuprinse în alte clase, minereuri.
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.
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8 - Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite, furculiţe
şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuiţia, 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 şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, material de sutură.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în aer
sau pe apă.
13 - Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
artificii.
14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt
cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri.
15 - Instrumente muzicale.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
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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.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt incluse
în alte clase, materiale plastice extrudate, materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie.
19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf, răchită,
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.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase), materiale de umplutură (cu
exceptia cauciucului sau a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
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23 - Fire de uz textil.
24 - Tesături şi produse textile neincluse în alte clase,
cuverturi de pat şi de masă.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
26 - Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole
de pardoseală, tapet, cu excepţia celui din material
textil.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
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, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri condimente, gheaţă.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole, forestiere,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la gaze naturale, servicii de asistență în
managementul afacerilor, cercetare a afacerilor,
informare a afacerilor, prognoză economică, servicii
de comerț în legătură cu gaze naturale, petrol, lichide
de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat, produse
pentru și de la alții, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse
din acestea, precum şi cu flori, gaz 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 curăţare, ustensile cosmetice şi
de toaletă, precum şi articole de baie, obiecte de uz
casnic pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum
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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
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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, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,imobiliare,
Sponsorizare financiară, servicii definanțare.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, supraveghere de
lucrări de construcție, foraje adânci pentru zăcăminte
de petrol sau de gaz, spălarea vehiculelor, service,
întreținere și reparații de vehicule și autovehicule,
curățarea vehiculelor, extracții miniere, foraje adânci.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
40 - Prelucrarea materialelor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
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, prospecțiuni geologice,
inginerie, cercetări geologice, prospectare geologică.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
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44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe 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.

M 2013 05384

128404

1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru stingerea
incendiilor, preparate pentru călire şi lipirea metalelor,
produse chimice pentru conservarea alimentelor,
tananţi, adezivi folosiţi în industrie, alcool, esteri,
antigeluri, preparate frigorifice, lichid de frână, gaze
solidificate pentru uz industrial.
2 - Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
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, lumini
de veghe, ceară (materie primă), parafină, cerezină,
ozocherită, petrol/benzina, carburanți, ligroină, cocs,
energie electrică.
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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 pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
6 - Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie, articole
mici din metal, ţevi şituburi metalice, produse
nemetalice cuprinse în alte clase, minereuri.
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.
8 - Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite, furculiţe
şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuiţia, 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
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de prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, material de sutură.
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
12 - Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în aer
sau pe apă.
13 - Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
artificii.
14 - Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt
cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre preţioase,
ceasuri.
15 - Instrumente muzicale.
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.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt incluse
în alte clase, materiale plastice extrudate, materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
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geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie.
19 - Materiale de construcţii nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal).
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf, răchită,
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.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase), materiale de umplutură (cu
exceptia cauciucului sau a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
23 - Fire de uz textil.
24 - Tesături şi produse textile neincluse în alte clase,
cuverturi de pat şi de masă.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
26 - Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole
de pardoseală, tapet, cu excepţia celui din material
textil.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
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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, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri condimente, gheaţă.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole, forestiere,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la gaze naturale, servicii de asistență în
managementul afacerilor, cercetare a afacerilor,
informare a afacerilor, prognoză economică, servicii
de comerț în legătură cu gaze naturale, petrol, lichide
de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat, produse
pentru și de la alții, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse
din acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi minerale,
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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 curăţare, 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,
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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, precum şi mobile şi obiecte pentru
amenajări interioare, afişaje, standuri şi indicatoare,
fructe, flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole pentru
fumători, bilete pentru premii, module de identificare a
participanţilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente şi drepturi de utilizare a drumurilor.
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36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,imobiliare,
sponsorizare financiară, servicii definanțare.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, supraveghere de
lucrări de construcție, foraje adânci pentru zăcăminte
de petrol sau de gaz, spălarea vehiculelor, service,
întreținere și reparații de vehicule și autovehicule,
curățarea vehiculelor, extracții miniere, foraje adânci.
38 - Telecomunicaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a marfurilor,
organizare de călătorii.
40 - Prelucrarea materialelor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
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., prospecțiuni geologice,
inginerie, cercetări geologice, prospectări geologice.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe 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.

M 2013 05642

128938

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,
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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 şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, material 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, revise (publicații periodice), revise cu
postere, publicații imprimate, reviste periodice, ziare,
afișe, pliante, foi de hârtie (papetărie), buletine de
știri, cataloage, coperte (papetărie), periodice
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, publicare de cărți, publicare de cărți și
jurnale online, servicii de bibliotecă mobilă, publicare
de texte, altele decât cele publicitare, redactare de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea seminarelor, organizarea
și susținerea simpozioanelor, organizarea expozițiilor
pentru scopuri culturale sau educaționale

M 2013 06535

129460

16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, tipărituri, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
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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 ambalaj (neincluse în alte clase),
caractere tipografice, forme de tipar, Plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
dozatoare de bandă adezivă (rechizite de birou),
albume, almanahuri, machete arhitecturale, table
aritmetice / tabla înmulţirii, palete pentru pictori,
atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, pungi pentru gătitul la microunde,
bavete din hârtie, 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, tuburi din
carton, carduri / cartele, carcase pentru ştampile
(sigilii), cataloage, suporturi de cretă, cromolitografii
(în mai multe culori) / cromo, planşete cu clamă
(pentru hârtii), suporturi de pahare din hârtie, coperţi
(papetărie) / învelitori (papetărie), recipiente din hârtie
pentru creme, indicatori de diagrame, neelectrice,
dosare pentru documente (papetărie), suporturi
pentru documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, planşete pentru
desen, materiale pentru desen, seturi pentru desen,
galvanotipie, şabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birou, plicuri (papetărie), şabloane
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pentru ştergere, pânze de legătorie, prosoape din
hârtie pentru faţă, figurine din papier mâche (pastă
de hârtie), dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante (hârtie), steguleţe din hârtie, învelitori pentru
ghivecele de flori din hârtie / învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, fluturaşi, mape pentru hârtii /
dosare din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite), bandă
de hârtie gumată (papetărie), ţesături gumate pentru
papetărie, gume (adezivi) pentru papetărje, sau
de uz casnic, dispozitive de etichetare manual,
suporturi de antebraţ pentru pictori, batiste din hârtie,
specimene de manuscris pentru copier, cutii de
pălării din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii, pentru
ambalarea produselor alimentare, fişe de cartotecă
(papetărie), cartotecă, tuşuri de desen, tuşiere, folii de
aplicare a cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare
a cernelii pentru aparatele de copiat documente,
suporturi de călimară, etichete, nu din material textil,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, litografii, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile/ bibliorafturi cu inele, reviste
(publicaţii periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), suporturi
pentru paharele de bere, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), mulaje pentru plastilină (materiale pentru
artişti), aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări
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muzicale, buletine informative, ziare, agende, aparate
de numerotare, numere (caractere), ştampile de
obliterare, oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, carnete de notiţe, suporturi pentru pagini,
cutii de acuarele (articole 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), foi de hârtie
(papetărie), aparate de biguit hârtia (rechizite de
birou), panglici din hârtie, filtre din hârtie pentru cafea,
funde de hârtie, prosoape de hârtie, prespapieruri,
papier mâche, suporturi pentru paşapoarte, suporturi
pentru creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri
(rechizite de birou), cartele perforate pentru maşini
de tricotat tip jacquard, gravuri fotografice, suporturi
de fotografii, fotografii (tipărite), placarde, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
prospecte, perforatoare, role pentru maşinile de
scris, ştampile de sigilare, benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri, suporturi pentru creioane,
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, şerveţele de masă din hârtie, fețe de masă din
hârtie, protecţii pentru masă din hârtie, steatite (creta
croitorului), globuri terestre, bilete, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, prosoape din hârtie, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, panglici pentru maşina de scris,
taste pentru maşina de scris, folii din vâscoză pentru
împachetat, suporturi pentru fixarea instrumentelor
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de scris, tăbliţe de scris, cărţi de scris sau de colorat,
cretă de scris, materiale de scris, truse cu instrumente
de scris (papetărie).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod,
servicii de import-export, lucrări de birou.

M 2013 07222

130579

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, 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
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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, servicii de promovare şi de
informare, strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţoneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată.

M 2014 01979

152589

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, balsamuri pentru
uz medical, preparate balsamice pentru uz medical,
capsule pentru medicamente, alifii pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru uz farmeceutic,
medicamente pentru uz medical, suplimente nutritive,
unguente pentru scopuri farmaceutice, preparate pe
bază de vitamine, suplimente minerale alimentare
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
publicitare, închirierea spațiilor publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul de
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preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, marketing, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și de produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.

M 2014 02184

132213

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, atomizoare (mașini),
carburatoare, plăci de zăvorâre, ferăstrău cu lanț, dălți
pentru mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de găurit (componente de mașini), aparate
de sudură cu arc electric, ciocane electrice, aparate
electrice de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate de
tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini, pistoale
de lipit electrice, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mori pentru uz casnic, altele decât
cele manuale, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor sau
motoarelor), mașini și dispozitive electrice pentru
polizare, ciocane mecanice, prese de vin, mașini de
pulverizat vopseaua, demaroare pentru motoare,
aparat de sudură acționat cu gaz, lopeți mecanice,
cricuri (mașini), turbocompresoare, transmisii pentru
mașini, lanțuri de transmisie, altele decât cele pentru
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vehiculele terestre, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, prese (mașini de uz industrial).
8 - Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite, furculiţe
şi linguri, arme albe, aparate de ras.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod, servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice (site-uri
web sau emisiuni de teleshopping), servicii de importexport.

M 2014 03698

135670

30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, pastă de migdale, biscuit/fursecuri,
chipsuri (produse din cereale), fulgi de porumb,
cușcuș (produse din cereale), biscuiți sărați și uscați
(crackers), curry (mirodenie), paște, făină de ovăz,
ierburi de grădină, conservate (asezonare), glucoză
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu), halva,
orz decorticat, ovăz decorticat, musli, noodles, făină
de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz,
făină de cartofi, propolis/clei de albine, gustări pe
bază de orez, sandvișuri, apă de mare pentru gătit,
gustări pe bază de cereale, pastă din boabe de soya
(condimente), făină de soia, sos de sola, îndulcitori
naturali, făină de tapioca, făină de grâu, batoane de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terților a produselor sus-menționate în
clasa 30 (cu excepta transportului lor) permițând
consumatorilor sa le vadă și să le cumpere comod,
demonstrați cu produse, organizarea de expoziți
în scopuri comerciale sau publicitare, intermedieri
de promoții de vânzare, 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.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, antrenament (instruire), organizarea de
competiții (educație sau amuzament), organizarea
și susținerea conferințelor, informații referitoare la
educație, ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire).

M 2014 03905

134472

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, 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
1597

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
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, servicii de promovare şi de
informare, strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţoneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată.

M 2014 03906

134473

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, 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,
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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, servicii de promovare şi de
informare, strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţoneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată.

M 2014 04225

133520

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), atomizoare
(mașini), carburatoare, plăci de zăvorâre, ferăstrău
cu lanț, dălți pentru mașini, mandrine (componente
de mașini), pompe de aer comprimat, compresoare
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(mașini), mandrine de găurit (componente de mașini),
aparate de sudură cu arc electric, ciocane electrice,
aparate electrice de sudură, aparate de ridicare,
curele de ridicare, tobe (componente de mașini),
aparate de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru
mașini, pistoale de lipit electrice, scule manuale,
altele decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele manuale, mori (mașini),
motoare electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, segmenți de piston, pistoane pentru cilindre,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor sau motoarelor), ciocane mecanice,
prese de vin, demaroare pentru motoare, motopompa
de apa, aparate de sudură cu arc electric, aparat
de sudură acționat cu gaz, lopeți mecanice, cricuri
(mașini), turbocompresoare, transmisii pentru
mașini, lanțuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, prese (mașini de uz industrial),
clești de tăiat (mașini).
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 7 permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
comod, servicii de import-export.

M 2015 02227

138170

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
demonstrații cu produse, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, intermedieri
de promoții de vanzare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale și publicitare, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), prezentarea de produse în mediile
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de comunicare, pentru retail, demonstratii cu
produse, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, facturare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, servicii de agenție de colectare a debitelor,
servicii de consultanță în ceea ce privește debitele,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), analiză financiară, consultanță financiară,
analiză financiară, oferirea de informații financiare.
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),
organizarea și susținerea congreselor, examinări
referitoare la educație, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, instruire
practică (demonstrații), predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor, servicii de pregătire a documentelor juridice.

M 2015 04487

141556

29 - Tofu, produse din tofu.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
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terților a produselor sus-menționate în clasa 29 (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, intermedieri de promoții de
vanzare, 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 2015 06844

142563

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 şi sago, făină şi preparate 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.
31 - Produse agricole, horticole (cu excepţia
produselor floricole), forestiere şi cereale, necuprinse
în alte clase, animale vii, fructe şi legume proaspete,
alimente pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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
1602
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prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.

M 2015 07956

142165

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, carbonati, alcool, esteri,
antigeluri, produse frigorifice, lichid de frana, gaze
solidificate pentru uz industrial, gaz sintetic de us
industrial.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, petrol/benzina, carburanți,
ligroin, cocs, energie electrica.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vanzare cu amanuntul referitoare la stații de
alimentare și magazine situate pe stații de alimentare,
servicii de asistența in cercetarea afacerilor, informare
a afacerilor, prognoza economica, contabilitate,
servicii de comerț in legatura cu gaze naturale,
petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse pentru și de la alții, promovarea vanzarilor
pentru terți, servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu hidrocarburi, petrol, gaz natural
si produse din acestea, precum si cu flori, gaz si
materii prime minerale, apa fierbinte, ape terapeutice
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si minerale, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu alimente, bauturi, articole de menaj, si
anume instrumente pentru prepararea alimentelor,
cutite de bucatarie si tacamuri de masa, precum
si piese si accesorii pentru produsele mentionate
anterior, dispozitive auxiliare pentru administrarea
alimentelor si tetine, instalatii de iluminat si reflectoare
de iluminat, aparate si echipamente de gatit, de
incalzit, de racire si pentru alte tratamente pentru
alimente si bauturi, precum si piese si accesorii
pentru produsele mentionate anterior, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu articole de
menaj, si anume cu aprinzatoare, adezivi, custi si
paturi pentru animale, vesela, seturi de oale de gatit
si recipiente, instrumente de curatare si material
pentru curatare, ustensile cosmetice si de toaleta,
precum si articole de baie, obiecte de uz casnic
pentru imbracaminte si incaltaminte, precum si piese
si accesorii pentru produsele mentionate anterior,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
articole de menaj, si anume cu date inregistrate,
aparate de navigatie, pozitionare, localizare, urmarire
a tintei si cartografiere, precum si cu piese si accesorii
pentru produsele mentionate anterior, articole din
hartie de unica folosinta, produse de imprimerie,
umbrele si umbrele de soare, bastoane, articole
care servesc la acoperirea capului, imbracaminte,
incaltaminte, inclusiv accesorii pentru acestea,
articole de cusut, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu publicatii periodice, papetarie, articole de
jucarie, articole electrice, suporturi de divertisment,
articole fotografice, ochelari, produse de drogherie,
materiale textile, genti, piese de vehicule, materiale
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pentru vehicule, accesorii de vehicule, carburanti,
uleiuri de motor, produse de intretinere auto, flori,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
articole pentru cadouri, precum si cu suveniruri,
si anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii si ceasuri, precum si piese si accesorii
pentru produsele mentionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru par, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu articole
decorative, si anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoratiuni si lucrari de arta din metal
comun, hartie, carton, piatra, beton, marmura, lemn,
rasina de lemn, ceara, ghips, plastic, mica, cauciuc,
gutaperca, pluta, stuf, trestie, rachita, corn, os, fildes,
fanoane de balena, solz, ambra, sidef, spuma de
mare, portelan, ceramica, faianta, teracota, sticla,
piele, blanuri sau piei de animale sau imitatii ale
acestor materiale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu articole decorative, si anume statui,
figurine, indicatoare, ornamente, decoratiuni si
lucrari de arta fabricate din sau stratificate cu metale
sau pietre pretioase sau semipretioase sau imitatii
ale acestora, precum si mobile si obiecte pentru
amenajari interioare, afisaje, standuri si indicatoare,
fructe, flori si legume artificiale, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu tutun, articole pentru
fumatori, bilete pentru premii, module de identificare a
participantilor, bonuri valorice, cartele valorice, bilete
pentru evenimente si drepturi de utilizare a drumurilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
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41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, prospecțiuni geologice, studii de proiecte
tehnice, inginerie, cercetări geologice, prospectare
geologică.

M 2016 02983

148459

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.

M 2016 03249

144899

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
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sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, prezentarea de reprezentații live,
organizarea de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional, închirierea de jucării, închirierea
echipamentelor de jocuri, producţii de teatru,
producția de programe de radio și televiziune, servicii
de amuzament, parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip Arcade, prezentări
cinematografice, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, servicii de înregistrare în studio,
producţie de muzică, grădiniţe, furnizarea de publicaţii
electronice, online, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
videouri, nedescărcabile, publicarea cărţilor, producţia
de spectacole.

M 2016 04574

145827

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, închirierea spațiului
publicitar, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 - Telecomunicaţii, televiziune prin radiodifuzare,
comunicații radio, radiodifuzare tv prin cablu,
transmisii prin satelit, radiodifuzare fără fir, transmisii
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video la cerere, transmisia de mesaje și imagini
asistată de computer, streaming de date, transmisie
de fișiere digitale, servicii de agenții de știri, transmisii
video on demand.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea video online,
descărcabile on demand, producția de programe de
radio și de televiziune, servicii de informare privind
divertismentul, servicii de reporteri de știri, informații
despre educație, informații de recreere, organizarea
de competiții (educație și divertisment), organizarea
de spectacole (servicii de impresari), organizarea de
expoziții în scop cultural sau educațional, organizarea
de competiții sportive.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei precum
cercetarea şi proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

M 2017 00424

149971

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 şi sago, făină şi preparate 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.
31 - Produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, animale vii, fructe şi
legume proaspete, plante aromatice proaspete, plante
şi flori naturale, hrană şi băuturi pentru animale,
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malţ, cereale şi seminţe crude şi neprocesate, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.

M 2017 02910

151021

30 - Zahăr, sirop de melasă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, licitare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de produse.

M 2017 06637

153521

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasele 29 și 30 (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, intermedieri de promoții de vânzare,
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.
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39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, vrarea bunurilor, furnizarea
de informatii cu privire la serviciile de depozitare,
furnizarea de informații despre transport,
ambalareabunurilor, depozitare/înmagazinare,
depozitarea debunuri, descărcarea încărcăturilor.
43 - Restaurante, cazare temporară.

M 2019 03328

M 2019 05851

164634

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de caligrafie, tehnoredactare
computerizată electronică, interpretarea limbajului
semnelor, servicii de interpretariat lingvistic, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicarea cărților, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, traducere.
35 - Comerț cu amănuntul și ridicata, comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltarea de
concepte publicitare, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, oferirea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, marketing, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
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.
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M 2021 01655

03/03/2021

Nr. marcă

TechSuit

Denumire Marcă

KOFF DISTRIBUTION
SRL, STRADA
TOPORASI NR. 51A,
CAMERA NR. 4,
JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 01656

03/03/2021

koff.ro

KOFF DISTRIBUTION
SRL, STRADA
TOPORASI NR. 51
A, CAMERA NR. 4,
JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 01806

08/03/2021

DMCRAFT Professional SC ROCAST SRL,
35
Tools
ŞOS. ODĂII NR. 62- 68,
JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

M 2021 01880

10/03/2021

HAPPY PIGS AVI

HAPPY PIGS AVI SRL, 29
STR. MARIA TANASE,
NR. 3, BL.13, SC. 3,
ET. 3, AP. 80, SECTOR
4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 01923

10/03/2021

Sudinstal

INOVAGATE SRL,
37
DRUMUL BINELUI NR.
49, BL. 1, SC. 1, ET.
5, AP. 55, SECTOR 4,
BUCURESTI, 042147,
ROMANIA

M 2020 08466

23/11/2020

Banat Express

ROMARIO-RAUL
BETEA, STR.
TIMIŞOARA,
INT.VÎNTULUI, NR.1,
SC.B, AP.24, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300719, TIMIȘ,
ROMANIA

1613

Nume titular

Clase
9, 18,
35, 38

9, 35,
38

41

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2022
Nr. depozit
M 2021 01416
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23/02/2021

Nr. marcă

Denumire Marcă
Nume titular
OFFICINA 29 BISTROT FOOD AND
ITALIANO
BEVERAGES
MANAGEMENT
SRL, STRADA
PARIS NR. 69,
DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 01422

23/02/2021

ALIGATOR GUARD

ALIGATOR GUARD
SRL, STRADA
CAPORAL ILINA
NR. 10, CAMERA
14, ET. 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

45

M 2021 01423

23/02/2021

IMPERIU SECURITY

IMPERIU SECURITY
SRL, STRADA
CAPORAL ILINA
NR. 10, CAMERA
17, ET. 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

45

M 2021 01481

24/02/2021

eAccident o mână de
ajutor

EACCIDENT SRL,
STR. ION CREANGĂ
NR. 10K, JUD ILFOV,
OTOPENI, 75100,
ILFOV, ROMANIA

36

M 2021 01569

27/02/2021

OBLU

DINO GRAPHICS
SRL, STR. GARNITEI
3, BL. 50, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 41955,
ROMANIA

33

M 2021 01570

27/02/2021

ZODIAC

DINO GRAPHICS
SRL, STR. GARNITEI
3, BL. 50, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 41955,
ROMANIA

33

M 2021 01571

27/02/2021

ZENO

DINO GRAPHICS SRL, 33
STR. GARNITEI 3, BL
50, SC 2, AP 63, SECT
4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

1614
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M 2021 01572

Dată depozit
27/02/2021

M 2021 01573

Nr. marcă

Denumire Marcă
SERENIC

Nume titular
Clase
DINO GRAPHICS SRL, 32, 33
STR. GARNITEI 3, BL
50, SC 2, AP 63, SECT
4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

27/02/2021

DE CHEF

DINO GRAPHICS SRL, 33
STR GARNITEI 3, BL
50, SC 2, AP 63, SECT
4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

M 2021 01575

27/02/2021

LUXUS

DINO GRAPHICS SRL, 33
STR. GARNITEI 3, BL
50, SC 2, AP 63, SECT
4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

M 2021 01576

27/02/2021

ALINT

DINO GRAPHICS SRL, 32, 33
STR GARNITEI 3, BL
50, SC 2, AP 63, SECT
4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

M 2021 01578

01/03/2021

COOPA

MARIUS CATALIN
30
TUTU, STR. MISCA
PETRE NR.3, BL.M17,
SC. 2, ET.7, AP.100,
BUCURESTI, 626218,
ROMANIA

M 2021 01624

02/03/2021

CULTIVAM TOT CE
AUCHAN ROMANIA
ESTE BUN INTRE NOI S.A., STR. BRASOV
NR. 25, ETAJ 4,
CAMERA 1, SECTOR
6, BUCURESTI,
ROMANIA
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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
09299

24/12/2020

Urban Gadgets

CONTACKT EXPRESS
LOGISTIK SRL

9, 35

M 2021
00605

28/01/2021

ANUARUL MARCILOR

SC ROMPATENT
BUSINESS
PROTECTION SRL

16, 35, 41

M 2021
00945

08/02/2021

imidoresccopii

DUMITRESCU DANIELA 44

M 2021
01229

17/02/2021

CAMPUS OLGA
GUDYNN OXFORD
GARDENS

GUDYNN OLGA
FLORENTINA
CĂTĂLIN CONSTANTIN
GUDYNN

41

M 2021
01372

25/02/2021

Mi Piace Pasta Fresca

SC RISTO BRAND SRL

43

M 2021
01650

02/03/2021

AVOCAT-IMM

CABINET DE AVOCAT
DENISA MĂNDICESCU

35, 45

M 2021
01823

09/03/2021

SARMALE LA CORNET

MARIUS TUTU

29, 30, 35,
43

M 2021
02213

18/03/2021

AUTORULOTE DE
INCHIRIAT

RENTACAMPER VIP SRL 39

M 2021
04081

21/05/2021

SALAM FUET

ELIT SRL

M 2021
05050

02/07/2021

BusinessLiberMall

TELEKOM
35, 38, 41,
ROMANIA MOBILE
42
COMMUNICATIONS S.A.

M 2021
05076

05/07/2021

DENTAL REVIEW

ALEXANDRU ADRIAN
DUMITRESCU
DRAGOS NICOLAE
NICOLESCU

41

M 2021
05371

19/07/2021

GL ROMÂNIA

IOAN ANTONIO
CHINDRIS

12, 41

M 2021
05147

06/07/2021

Frumusete 3D: corp minte - suflet

FRUMUSETE
TRIDIMENSIONALA
S.R.L.

16, 44

M 2021
05885

10/08/2021

Angajament pentru Mediu DANTE INTERNATIONAL 35, 41, 42
SA

M 2021
05915

11/08/2021

Gamelogger

MIRCEA BUJOR

9, 28

M 2021
06029

18/08/2021

ALIANȚA CIVICĂ
ROMÂNIA NESUPUSĂ

GHEORGHE PIPEREA

35, 41, 45
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Nume titular

Clase

29, 35

BULETINU OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Sectiunea Marci, nr. 04/2022
Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă

Denumire marcă

M 2021
06060

18/08/2021

AREAtech

RAZAND ONLINE

10

M 2021
06153

23/08/2021

NOMADIA

ANDREI REMUS
BREBAN

43

M 2021
06263

26/08/2021

Femeia alege

PRO TV SRL

16, 35, 38,
41, 42

M 2021
02838

07/04/2021

cers CENTRUL
EUROPEAN DE
RESURSE PENTRU
SUSTENABILITATE

MARIUS - EUGENIU
GĂLBENUŞĂ

35, 41

M 2021
03987

20/05/2021

Asociația pentru
CONSILIUL JUDEȚEAN
Dezvoltare
PRAHOVA
Intercomunitară ITI Ținutul
Buzăului, Prahovei și
Vrancei

36, 41

M 2021
04119

24/05/2021

M METEO

ANTENA TV GROUP

9, 16, 35,
38, 41, 42

M 2021
04121

24/05/2021

[METEO]

ANTENA TV GROUP SA 9, 16, 35,
38, 41, 42

M 2021
04368

03/06/2021

UNIVERSAL PAZĂ ȘI
PROTECȚIE S.R.L.

UNIVERSAL PAZĂ ȘI
PROTECȚIE S.R.L.

45

M 2021
04547

11/06/2021

TURKISH Döner GRILL

ISMAIL DUZGUN

29, 30, 32,
35, 43

M 2021
04560

11/06/2021

FYL-ICE DUMBRĂVENI FILOTE ANDREEAÎNGHEȚATĂ NATURALĂ MARIA PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ

30, 35

M 2021
04629

14/06/2021

RENIA CLINICA DE
PSIHOLOGIE

LAVINIA STOIAN

35, 41, 44

M 2021
05138

06/07/2021

UFP UNIUNEA
MIHAI CRISTIAN
FORȚELOR PATRIOTICE

35, 38, 41,
45

M 2021
05478

21/07/2021

TEMPLUL LUI
SOLOMON

ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ 45
LOCAȘUL DUHULUI
SFÂNT

M 2021
04282

31/05/2021

Secretele Fototerapiei
MODERNE

CORNELIU STANIA
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Nume titular

Clase

3, 5, 35, 38,
41, 44
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Tabel al mărcilor decăzute
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

031655

037477

FORMULA 1

033844

046837

TREI STEJARI BALEA

Titular

Dată
decădere

SC RIENI DRINKS SA

21/02/2022

SC BERE TREI STEJARI SA

30/09/2021
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12. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.08.2022-31.08.2022
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 ... 584 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii,
marca având elementul figurativ color ....................................................... 974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 243 LEI / 50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 146 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 .................................................................. 1948 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având
elementul figurativ color......................................................................... 2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 292 LEI / 60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
faţă de taxele menţionate anterior .................................................................. 80 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) ........................................................ 243 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

Titular

Dată
expirare

017574

027437

ROCICATRIN

SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA

03/08/2022

019764

027485

BAN

KAO KABUSHIKI KAISHA - KAO
CORPORATION

04/08/2022

019767

027490

VEET

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED

04/08/2022

019770

027493

MR SHEEN

Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene
Home Limited

04/08/2022

019772

027495

HARPIC

Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene
Home Limited

04/08/2022

019773

027496

KATZENSCHMAUS

MARS INCORPORATED

04/08/2022

019775

027503

EUROMASTER

EUROMASTER SERVICES ET
MANAGEMENT

06/08/2022

019777

027521

JOHNSON

S.C. JOHNSON & SON INC.

07/08/2022

020309

027524

JVC

JVC KENWOOD CORPORATION

07/08/2022

022245

027532

PETRA

PHILIP MORRIS CR AS

11/08/2022

018151

027535

SPARTA

PHILIP MORRIS CR AS

11/08/2022

007636

005826

BONDMASTER

HENKEL IP & HOLDING GmbH

11/08/2022

019783

027545

CECLOR

ACTAVIS GROUP HF.

12/08/2022

021611

027561

VIATA LIBERA

SC TRUSTUL DE PRESĂ "DUNĂREA
DE JOS" SA

13/08/2022

019788

027563

ALDASAN

LYSOFORM PHARMA GmbH & Co.
VERWALTUNGS KG

13/08/2022

019789

027564

WASA

LYSOFORM PHARMA GmbH & Co.
VERWALTUNGS KG

13/08/2022

012559

007552

DUNLOP

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,
LTD.

17/08/2022

012570

007561

D

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,
LTD.

17/08/2022

021352

027570

HYDRADERM

GUINOT

17/08/2022

019796

027579

ORLOFF

Austin Nichols & Co., Incorporated

19/08/2022

019794

027577

MARIACHI

PERNOD RICARD MEXICO,S.A. de
C.V.

19/08/2022

019795

027578

OLMECA

PERNOD RICARD MEXICO,S.A. de
C.V.

19/08/2022

019801

027586

MAVERICK

MADMANN TRADEMARK HOLDING
COMPANY LTD.

21/08/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

Dată
expirare

018152

027587

THE GLENLIVET

THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED

21/08/2022

018153

027588

CHIVAS REGAL

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED

21/08/2022

018154

027589

100 PIPERS

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED

21/08/2022

018155

027590

PASSPORT

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED

21/08/2022

018156

027591

ROYAL SALUTE

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED

21/08/2022

018157

027592

BOODLES

TRADE WIND BRANDS, LLC

21/08/2022

019803

027594

HUGGIES

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE
INC.

21/08/2022

019802

027593

THE COCA-COLA COMPANY

21/08/2022

019804

027598

ICPM-S.A. PETROSANI

INSTITUTUL DE CERCETARI SI
PROIECTARI MINIERE-PETROSANIS.A.

24/08/2022

021150

027607

CEDAX

SCHERING CORPORATION

25/08/2022

020319

027647

NOVOLIN SUPER

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

020320

027649

EMALAC

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019818

027661

NITROSOLV

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

020321

027652

CARBUROL

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019813

027653

ALSATIL

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019821

027664

VINALCHID

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

027263

027665

ACRIPOL

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019822

027669

HEXONMER

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019830

027689

ARGINPOL

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019709

027691

COLODUR

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

020326

027694

ACRODUR

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

019834

027698

REPOXAMIN

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

019836

027707

NITROCHIT

052517

M 2002
04147

052328

M 2002
04148

KLEVA

051954

M 2002
04149

ROMLIDER

052422

M 2002
04152

COME TO WHERE
THE FLAVOR IS

052531

M 2002
04133

PROBASS

055329

M 2002
04137

053796

Titular

Dată
expirare

SOCIETATEA COMERCIALA
"POLICOLOR" S.A.

27/08/2022

SC MAF DISTRIBUZIONE S.R.L.

01/08/2022

SC KLEVEK FACTORY SRL

01/08/2022

SC ROMLIDER EVALUARI
IMOBILIARE SRL

01/08/2022

PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.

01/08/2022

ASSECO SEE SRL

01/08/2022

AROMA LA SUPERLATIV

SC ROMAQUA GROUP SA

01/08/2022

M 2002
04138

THE TASTE OF ROYALTY

SC ROMAQUA GROUP SA

01/08/2022

053807

M 2002
04135

GUSTUL REGALITĂŢII

SC ROMAQUA GROUP SA

01/08/2022

054583

M 2002
04140

RENDEZ VOUS

SC ROMAQUA GROUP SA

01/08/2022

053808

M 2002
04141

METROPOLITAN

SC ROMAQUA GROUP SA

01/08/2022

052654

M 2002
04134

AB SOLUT

ASSECO SEE SRL

01/08/2022

052540

M 2002
04136

GUSTUL LA SUPERLATIV

SC ROMAQUA GROUP SA

01/08/2022

052592

M 2002
04216

BUTAN GAS

SC BUTAN GAS ROMANIA SA

02/08/2022

052593

M 2002
04218

MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

02/08/2022

052449

M 2002
04221

KOBER PRIMACTIV

SC KOBER SRL

02/08/2022

052450

M 2002
04223

KOBER ECOMARIN

SC KOBER SRL

02/08/2022

052451

M 2002
04224

KOBER POLIDUR

SC KOBER SRL

02/08/2022

052457

M 2002
04233

KOBER TERMAROL

SC KOBER SRL

02/08/2022

052453

M 2002
04227

KOBER ACRILIN

SC KOBER SRL

02/08/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

058857

M 2002
04228

KOBER EPOMID

SC KOBER SRL

02/08/2022

052454

M 2002
04229

KOBER ETISIL

SC KOBER SRL

02/08/2022

052455

M 2002
04230

KOBER ZINCAMID

SC KOBER SRL

02/08/2022

052611

M 2002
04220

DISTONOVAL

SC FABIOL SA

02/08/2022

052619

M 2002
04236

IACOMI

SC VINALCOOL SA

02/08/2022

052559

M 2002
04244

CORCEPT

CORCEPT THERAPEUTICS INC

02/08/2022

054683

M 2002
04237

VINALCOOL SA TECUCI

SC VINALCOOL SA

02/08/2022

053959

M 2002
04239

HELIANTHUS
OIL SRL TECUCI

SC HELIANTHUS OIL SRL

02/08/2022

053985

M 2002
04238

ULTEC

SC HELIANTHUS OIL SRL

02/08/2022

052601

M 2002
04271

ECOLUX KOBER
VOPSEA IN EMULSIE
ACRILICA APOASA

SC KOBER SRL

05/08/2022

053111

M 2002
04273

INTERMAT VOPSEA
SC KOBER SRL
PE BAZA DE APA
REZISTENTA LA STERGERE

05/08/2022

052602

M 2002 YACHT PRO PROFESIONAL SC KOBER SRL
04270
LAC PENTRU EXTERIOR
SI AMBARCATIUNI

05/08/2022

052314

M 2002
04276

METOPRESOR

SC TERAPIA SA

05/08/2022

052315

M 2002
04277

METOTER

SC TERAPIA SA

05/08/2022

052364

M 2002
04269

MULTIFILTER
PHILIP MORRIS

PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.

05/08/2022

052981

M 2002
04248

053215

M 2002
04246

052312

M 2002
04247

CE SI CUM

116676

M 2011
03987

OFTEN

PRIMUL SUPERMARKET BANCA COMERCIALA ROMANA SA
FINANCIAR DIN ROMANIA

Dată
expirare

05/08/2022

SC HIDROJET NEW GROUP S.R.L.

05/08/2022

TESSLOFF VERLAG RAGNAR
TESSLOFF GMBH & CO KG

05/08/2022

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)

05/08/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

051570

M 2002
04279

SMARTREE

SMARTREE ROMANIA SRL

06/08/2022

052174

M 2002
04281

P POLTEKS

SC OYAL POLTEKS SRL

06/08/2022

052175

M 2002
04283

JUSTITIARUL ADEVARUL
MAI PRESUS DE TEAMA

MIHU MARIA

06/08/2022

052193

M 2002
04288

LADORNA

SC DORNA LACTATE SA

06/08/2022

052216

M 2002
04290

CUPRINOL

Akzo Nobel Coatings International B.V.

06/08/2022

052224

M 2002
04291

052194

M 2002
04289

FANUC

FANUC LTD

06/08/2022

052234

M 2002
04294

SULTAN

SC SAHPROD METEOR SRL

07/08/2022

052233

M 2002
04293

HEIDENHAIN

DR JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

07/08/2022

053128

M 2002
04305

JUNYA WATANABE
COMME des GARCONS

COMME DES GARCONS CO LTD

07/08/2022

052232

M 2002
04292

DIADUR

DR JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

07/08/2022

053472

M 2002
04328

LA CREME

LaLa Branded Products, Inc.

08/08/2022

052690

M 2002
04326

BLUE DREAM

SC CRISMED SERV IMPEX 95 SRL

08/08/2022

052670

M 2002
04331

JSTOR

ITHAKA HARBORS, INC.

08/08/2022

052856

M 2002
04346

GTR TG JIU

SC GORJ TURISM SA

09/08/2022

052659

M 2002
04349

FOLEX

SC FOLEX SRL

09/08/2022

059355

M 2002
04351

053015

M 2002
04355

ICY BLAST

052621

M 2002
04361

REWE

052698

M 2002
04362

MARUB

PENTRU CA AI NEVOIE
BEIERSDORF AG
DE INGRIJIRE CA DE APA

OBIECTIV VOCEA BRAILEI SC DOUBLE P MEDIA SRL

Dată
expirare

06/08/2022

09/08/2022

COLGATE PALMOLIVE COMPANY

09/08/2022

REWE ZENTRAL AG

09/08/2022

SC MARUB SA

09/08/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

056335

M 2002
04360

PENNY MARKET

059535

M 2002
04367

CENTRUL
COMERCIAL EURO

052561

M 2002
04368

052622

Titular

Dată
expirare

REWE ZENTRAL AG

09/08/2022

SC METALTIM SA

12/08/2022

SIGNS OF VALUE

SC BRANDIENT CONSULT SRL

12/08/2022

M 2002
04369

BRANDIENT

SC BRANDIENT CONSULT SRL

12/08/2022

053419

M 2002
04366

ARPC

ASOCIATIA ROMANA PENTRU
PREVENTIA CANCERULUI

12/08/2022

052694

M 2002
04375

CFA

C F A INSTITUTE

12/08/2022

052563

M 2002
04381

OUTLANDER

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

12/08/2022

052857

M 2002 SOCIETATEA COMERCIALĂ SC COZIA FOREST SA
04377
COZIA FOREST SA
RÂMNICU VÂLCEA

12/08/2022

052163

M 2002
04395

AMWAY

ALTICOR, INC.

13/08/2022

052835

M 2002
04386

ILOTTI COLLECTION

SC CAPO GALLO SRL

13/08/2022

052158

M 2002
04387

FEITRO

SC FEIT INTERNATIONALA
COMERCIALA ROMANIA SRL

13/08/2022

052196

M 2002
04397

BESTOY

WELLINGHAM LIMITED

13/08/2022

052159

M 2002
04388

HEFTY

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD

13/08/2022

053051

M 2002
04389

AMIGO ESPECIAL

Strauss Coffee B.V.

13/08/2022

053052

M 2002
04390

AMIGO TRADICIONAL

Strauss Coffee B.V.

13/08/2022

052160

M 2002
04391

BECEL

UNILEVER BCS EUROPE B.V.

13/08/2022

052848

M 2002
04394

FLEXXIPAVE

EXXON MOBIL CORPORATION

13/08/2022

059146

M 2002
04402

COAX

SC HI-TEX GROUP SRL

14/08/2022

052986

M 2002
04423

MAXTAR

WELLINGHAM LIMITED

14/08/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

Dată
expirare

052759

M 2002
04416

7

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

14/08/2022

IG 00034

G 2002
00015

TOSOROG

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

14/08/2022

IG 00032

G 2002
00013

JIGODIN

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

14/08/2022

IG 00029

G 2002
00010

STANA DE VALE

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

14/08/2022

IG 00031

G 2002
00012

LIPOVA

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

14/08/2022

IG 00030

G 2002
00011

DOMOGLED BAILE
HERCULANE

SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

14/08/2022

054563

M 2002
04443

052248

M 2002
04428

HOTEL DACIA SUD

055298

M 2002
04427

ANAMTR

052249

M 2002
04439

PARCUL NATIONAL
PIATRA CRAIULUI

052265

M 2002
04426

MRA MODELS AGENCY

052199

M 2002
04440

SAGA

052198

M 2002
04425

051861

M 2002
04441

052739

M 2002
04438

052050

M 2002
04442

CALZE FRANCESCA

052250

M 2002
04444

CELMAR

054584

M 2002
04437

LIBERTATEA WEEKEND

052518

M 2002
04435

INFORMATIA ZILEI

CHEMCO TRADE HIGHEST SC CHEMCO TRADE SRL
CLASS CHEMICALS

15/08/2022

S.C. GRANO PANE S.R.L.

15/08/2022

SC MRA MODELS AGENCY SRL

15/08/2022

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA
PARCULUI NAŢIONAL PIATRA
CRAIULUI RA

15/08/2022

SC MRA MODELS AGENCY SRL

15/08/2022

SC LABORATOARELE FARES BIO
VITAL SRL

15/08/2022

DOSSO DOSSI

SC SAHPROD METEOR SRL

15/08/2022

FLORANCE

SC CALZE FRANCESCA SRL

15/08/2022

LIBERTATEA DE DUMINICA RINGIER ROMANIA SRL

15/08/2022

SC CALZE FRANCESCA SRL

15/08/2022

TOBRA INVEST S.R.L.

15/08/2022

RINGIER ROMANIA SRL

15/08/2022

SC RINGIER ROMANIA SRL

15/08/2022
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Denumire marcă

Titular

052738

M 2002
04433

LIBERTATEA A-Z

053053

M 2002
04436

LIBER PRESS
AGENTIE DE PRESA

054582

M 2002
03812

CAFFE MARIO

052699

M 2002
04452

PM

053209

M 2002
04453

PRINT SHOW
TÂRG DE TIPAR

052712

M 2002
04454

053899

M 2002
04456

052605

M 2002
04461

POLO BY RALPH LAUREN THE POLO / LAUREN COMPANY LP

16/08/2022

052606

M 2002
04462

THE POLO / LAUREN COMPANY LP

16/08/2022

052672

M 2002
04469

BRÂNCOVEANU

BELLES MARKS LTD

19/08/2022

054586

M 2002
04467

TOPOLOVENI SONIMPEX
SERV COM SRL

SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL

19/08/2022

052676

M 2002
04481

REYATAZ

BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS
IRELAND UNLIMITED COMPANY

19/08/2022

058860

M 2002
04494

NETWORK WORLD

INTERNATIONAL DATA GROUP INC

20/08/2022

052545

M 2002
04486

CAFE VITTO AROMA
& ELEGANTA

SC POWER DISTRIBUTION SRL

20/08/2022

054039

M 2002
04498

AUTENTIC

BOTA CATALIN LAURENTIU
MIHAI CONSTANTIN DENIS

20/08/2022

052263

M 2002
04491

100 200 300 CEI MAI
BOGATI ROMANI

S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI
CAPITAL S.R.L.

20/08/2022

054648

M 2002
04500

ELECTRO TOTAL

SC ELECTRO TOTAL SRL

21/08/2022

053062

M 2002
04506

ZORLU LINEN

ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE SAN AS

21/08/2022

082005

M 2002
04510

TAC LINEN

ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE SAN AS

21/08/2022

052849

M 2002
04518

CAMERON

SC JUNO SRL

21/08/2022

RINGIER ROMANIA SRL

15/08/2022

SC RINGIER ROMANIA SRL

15/08/2022

SC MARIO DISTRIBUZIONE CAFFE
SRL

15/08/2022

SC POLIGRAF MATERIALS SRL

16/08/2022

BUDA CAMELIA CORNELIA

16/08/2022

CHERHANA RESTAURANT SC TALAPAN SRL
PIXEL VIEW

Dată
expirare

SC TORA SECURITY SYSTEMS SRL

1634
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052754

M 2002
04520

VYDAC

ALLTECH ASSOCIATES, INC.

21/08/2022

072688

M 2002
04538

RADOX

ROSU CORNEL

22/08/2022

053016

M 2002
04539

ELIXIR MAGAZIN

SC ELIXIR PRESS SRL

22/08/2022

052793

M 2002
04532

AQUATIQUE

SC ROMAQUA GROUP SA

22/08/2022

054698

M 2002
04542

DIVERTA

SC DIVERTA EXPERT RETAIL SRL

22/08/2022

053450

M 2002
04544

COLDREX MAXGRIP

PERRIGO PHARMA INTERNATIONAL
DAC

22/08/2022

053997

M 2002
04555

PICANTINI

SC INTERMARK SRL

23/08/2022

053998

M 2002
04556

SALETTI

SC INTERMARK SRL

23/08/2022

052740

M 2002
04557

FEST CEL MAI
SAVUROS PRETEXT

SC INTERMARK SRL

23/08/2022

052741

M 2002
04562

RATITELL

SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL

23/08/2022

052742

M 2002
04564

ABILIFY

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD

23/08/2022

052426

M 2002
04573

Q

SC QUALITAS SA

26/08/2022

052878

M 2002
04576

KANZEL

SC MARTENS SA

26/08/2022

052487

M 2002
04577

SOVEJA

SC MARTENS SA

26/08/2022

055249

M 2002
04581

VEGA

SC STS INT'L SRL

26/08/2022

052519

M 2002
04586

GRANDLION

KULCSAR SANDOR

26/08/2022

052743

M 2002
04583

DRĂGAN & ASOCIAŢII
ATTORNEYS AT LAW

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ
DE AVOCAŢI DRĂGAN ŞI ASOCIAŢII

26/08/2022

053113

M 2002
04596

DUMBRAVA

SERV CONSULTING S.R.L.

27/08/2022

058627

M 2002
04612

CRUCEA ALB
GALBENĂ ROMÂNIA

FUNDATIA CRUCEA ALB GALBENA
DIN ROMANIA

28/08/2022

053608

M 2002
04602

SK DESIGN

SC SILVANA SA

28/08/2022

1635
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104302

M 2002
04613

GRANDIS

060194

M 2002
04611

PO PETROL OFISI

052750

M 2002
04617

054208

Titular

Dată
expirare

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

28/08/2022

SC PRO OIL CORPORATION SRL

28/08/2022

KORACELL

GAL ISTVAN-BARNA

28/08/2022

M 2002
04618

KINOVET

SC ANTIBIOTICE SA

28/08/2022

054209

M 2002
04619

RADIO HERMES

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054210

M 2002
04620

DIRECT FM

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054211

M 2002
04621

DIRECT TV

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

053486

M 2002
04623

EUROCENTER

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

052751

M 2002
04624

CITEŞTE-MĂ

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054213

M 2002
04625

READ-ME

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054710

M 2002
04627

EUROTOUR

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

053487

M 2002
04628

TOURIST CENTER

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

053488

M 2002
04629

TURIST CENTER

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054214

M 2002
04630

DIRECT

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054215

M 2002
04631

CROCANTINI

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

056422

M 2002
04632

BAZAR NAŢIONAL

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

067887

M 2002
04636

AMY

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

055675

M 2002
04635

OFERTA ROMÂNEASCĂ
GAZETA ANUNŢURILOR
GRATUITE PENTRU
PERSOANE FIZICE

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022

054212

M 2002
04622

HERMES TV

SC INTERMARK S.R.L.

28/08/2022
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054053

M 2002
04649

FLASH TV

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

053155

M 2002
04650

FRESH FM

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

054054

M 2002
04651

VESTITORUL TV

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

054060

M 2002
04652

HERMES PRESS

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

053289

M 2002
04654

CRISANA TV

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

055803

M 2002
04664

REALITATEA NATIONALA

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

053156

M 2002
04655

MOLDOVA TV

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

053290

M 2002
04659

CRISANA FM

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

054050

M 2002
04646

VESTITORUL FM

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

054057

M 2002
04666

EURO TV

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

055045

M 2002
04665

WEST PRESS

SC INTERMARK S.R.L.

29/08/2022

051279

M 2002
04688

FLORIAN LE CAFE

SC ALCO REAL PRODUCTS SRL

30/08/2022

052439

M 2002
04687

BREMEN KAFFEE
GERMANIA

SC ALCO REAL PRODUCTS SRL

30/08/2022

052438

M 2002
04686

BERLIN MOCCA

SC ALCO REAL PRODUCTS SRL

30/08/2022

052437

M 2002
04685

BREMEN KAFFEE

SC ALCO REAL PRODUCTS SRL

30/08/2022

053500

M 2002
04675

RUIA

SERV CONSULTING S.R.L.

30/08/2022

054092

M 2002
04677

BUN GUST

SERV CONSULTING S.R.L.

30/08/2022

122718

M 2012
04917

BIG FLEX

SC VOLA.RO SRL

01/08/2022

122251

M 2012
04920

SC ANNABELLA SRL

01/08/2022

123202

M 2012
04918

SC VOLA.RO SRL

01/08/2022

Vola.ro

Titular

1637
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122250

M 2012
04919

129742

M 2012
04910

DRACULA DOG SHOW

123440

M 2012
04911

A. David DIAMONDS
& GOLD SINCE 1980

123686

M 2012
04921

VOIAJ TV

122121

M 2012
04903

SUPERMARKETUL
FAMILIEI MELE

124388

M 2012
04899

VIA .

122808

M 2012
04912

GREEN HOURS

128165

M 2012
04906

MAKE-UP MASTERS

124608

M 2012
04901

122689

M 2012
04907

ARENA AUTO

SC ARENA AUTO SRL

01/08/2022

122793

M 2012
04902

CASA FUNERARA
FILIP & CIORTAN

MIL-ANE FAMILY SRL

01/08/2022

125501

M 2012
04908

DEPARTAMENT
PAZĂ MAGIV

SC MAGIV SECURITY SRL

01/08/2022

123316

M 2012
04955

MOB

DRAFTA MIHAELA

02/08/2022

123315

M 2012
04956

MOB

DRAFTA MIHAELA

02/08/2022

123317

M 2012
04957

MOB

DRAFTA MIHAELA

02/08/2022

122824

M 2012
04931

PEXP

SC RIGK SOCIETATE PENTRU
PRELUAREA AMBALAJELOR
INDUSTRIALE SI COMERCIALE DIN
PLASTIC SRL

02/08/2022

121997

M 2012
04937

TUBEX

SC TUBEX SRL

02/08/2022

123143

M 2012 FARMACIA Elite Greenpharm ELITE GREENPHARM SRL
04950

02/08/2022

125610

M 2012
04926

02/08/2022

Annabella Cu tine, zi de zi ! SC ANNABELLA SRL

01/08/2022

ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES

01/08/2022

SC FORUM HOLDING SRL

01/08/2022

SC C & M CORPORATE BUSINESS
SRL

01/08/2022

ECATERINA MIHAELA GOVOREANU

01/08/2022

SC ARAGON SRL

01/08/2022

RĂDESCU VOICU UDREA DAN

01/08/2022

SC SEPHORA ROMANIA S.A.

01/08/2022

GREEN ENVIRO SERVICES SC GREEN ENVIRO SERVICES SRL

MISS CRISANA

Dată
expirare

BRATU VIOREL
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171979

M 2012
04939

GABROVENI

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB

02/08/2022

124935

M 2012
04927

CARMACO SILVA

SC CARMACO SRL

02/08/2022

123084

M 2012
04951

ATIS Television

TUFEANU RICHEARD-CONSTANTIN

02/08/2022

122822

M 2012
04932

STROP Seed Treatment
Recovery Of Packages

SC RIGK SOCIETATE PENTRU
PRELUAREA AMBALAJELOR
INDUSTRIALE SI COMERCIALE DIN
PLASTIC SRL

02/08/2022

129582

M 2012
04944

NOXIREM POLIPHARMA

SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

02/08/2022

122553

M 2012
04929

MAAN MUSIC

SC MAAN MUSIC STUDIO SRL

02/08/2022

171978

M 2012
04941

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB

02/08/2022

122823

M 2012
04933

SMA lună

SC RIGK SOCIETATE PENTRU
PRELUAREA AMBALAJELOR
INDUSTRIALE SI COMERCIALE DIN
PLASTIC SRL

02/08/2022

123607

M 2012
04930

KEMPO KICK CU
ALINA PASCU

PASCU ALINA FLORENTINA

02/08/2022

122344

M 2012
04960

SMARTER RESEARCH.
TRUE INSIGHTS.

ISRA CENTER MARKETING
RESEARCH SRL

02/08/2022

122348

M 2012
04952

CABANA GURA ZLATA

BARASCU MIHAI

02/08/2022

135196

M 2012
04953

FRUZU se intoarce!

SC ALBALACT SA

02/08/2022

135197

M 2012
04954

FRUZU.Iaurtul se intoarce!

SC ALBALACT SA

02/08/2022

122548

M 2012
04945

122936

M 2012
04936

ROMNAV

122436

M 2012
04948

HR HOTEL RUSCO

125682

M 2012
04935

KERING

144820

M 2012
04861

PROPLANTA

MEMOSANT POLIPHARMA SC POLIPHARMA INDUSTRIES SRL

02/08/2022

SC ROMNAV SA

02/08/2022

LUCHIANOV LILIA

02/08/2022

KERING

02/08/2022

SC PROPLANTA SRL

02/08/2022
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122700

M 2012
04990

ACVASTOP

SC FABRYO CORPORATION SRL

03/08/2022

122373

M 2012
04961

MOBILAUNICAT.RO
UCIN COMPANY

SC UCIN COMPANY IMPEX SRL

03/08/2022

122835

M 2012
04968

BUNĂ DIMINEAŢA,
BUCUREŞTI! Ziarul
cu care ne trezim

DAN ADRIAN GHITA
TEODOR-ALEXANDRU PRICOP

03/08/2022

122701

M 2012
04991

EFECT ACVASTOP

SC FABRYO CORPORATION SRL

03/08/2022

122290

M 2012
04962

ANGELA CIOBANU

CIOBANU LAURA ANGELA

03/08/2022

123019

M 2012
04963

LA CAFE

LA FANTANA SRL

03/08/2022

122341

M 2012
04984

POVESTILĂ

POPESCU GEORGE ALIN
NICULESCU CRISTINA MIRABELA

03/08/2022

122699

M 2012
04989

EFECT ACVASTOP
PERETELE RESPIRĂ

SC FABRYO CORPORATION SRL

03/08/2022

171860

M 2012
04964

Wotan

CALIN ALEXANDRU

03/08/2022

122486

M 2012
04992

Navien Cozy

KYUNGDONG NAVIEN CO., LTD.

03/08/2022

128013

M 2012
04986

CONFMETAL KAV

SC CONFMETAL KAV SRL

03/08/2022

122454

M 2012
04988

POL AUTO MUNTENIA

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE

03/08/2022

128810

M 2012
04987

AMI COMMUNICATIONS

AMI CEE a.s.,

03/08/2022

122409

M 2012
04994

KOTEX LUX

KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

03/08/2022

122298

M 2012
04995

DR. SOLEIL

SC DR. SOLEIL SRL

03/08/2022

124018

M 2012
05001

REVISTA CUPONT

SC CUPOMANIA SRL

06/08/2022

122587

M 2012
05004

SCHIMBA REGULILE

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

06/08/2022

122873

M 2012
04996

LIBERTATEA TV

RINGIER ROMANIA SRL

06/08/2022

122491

M 2012
04997

ASCOFRUCT

SC FITERMAN PHARMA SRL

06/08/2022

1640
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Denumire marcă

122679

M 2012
05020

OMPTERA

123991

M 2012
04998

KPT ECHIPAMENTE
HARTIE SI CARTON

122406

M 2012
05027

TAXI D'ARTEX

122680

M 2012
05021

COMVEO

122369

M 2012
05022

FABRICA CONTEC
TECUCI 1953

122571

M 2012
05013

DISCRET PAZA

122515

M 2012
04999

123669

Titular

Dată
expirare

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

06/08/2022

NICOLAE OPRICA

06/08/2022

D`ARTEX STAR SRL

06/08/2022

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

06/08/2022

SC CONTEC FOODS SRL

06/08/2022

SC DISCRET PAZĂ SRL

06/08/2022

CRISTIAN SAMFIRA

SAMFIRA CRISTIAN DAN

06/08/2022

M 2012
05010

STUDENT CLUB
NOI SUNTEM
ROMÂNIA DE MÂINE

BURLUI VASILE

06/08/2022

124659

M 2012
05000

vase pentru gătit
Bucurie în bucătărie!

S.C NEW ALBIF GROUP SRL

06/08/2022

122544

M 2012
05005

BEST PLAY SLOTS
& SPORT BETTING

SC EURO GAMING SRL

06/08/2022

122768

M 2012
05024

Lemo silhouette

SC LINKS GROUP SRL

06/08/2022

124467

M 2012
05015

122678

M 2012
05019

TAPTIQOM

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

06/08/2022

132556

M 2012
05003

DE OBICEI

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA

06/08/2022

127714

M 2012
05032

AUTOR târg de
bijuterie contemporană

PIERŞINARU DAN

06/08/2022

127715

M 2012
05033

AUTOR bijuterie
contemporană

PIERŞINARU DAN

06/08/2022

121574

M 2012
05018

TOKEN 2005 SRL

TOKEN 2005 SRL

06/08/2022

123110

M 2012
04928

DACIA S.A. REGHIN

SC DACIA SA

06/08/2022

145406

M 2012
04615

NANOLINE

SC AX PERPETUUM IMPEX SRL

06/08/2022

INFORMATIA ECONOMICĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
A JUDEŢULUI DOLJ
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125616

M 2012
04866

TYMBARK-IUBEŞTE
DIMINEŢILE

125558

M 2012
05040

123293

Titular

Dată
expirare

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A.

06/08/2022

PHICOMM

SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION
CO., LTD.

07/08/2022

M 2012
05035

ANTARIA

SC ANTARIA SRL

07/08/2022

122602

M 2012
05051

Croco

SC CROCO SRL

07/08/2022

122461

M 2012
05036

PRO TV NEWS

SC PRO TV SA

07/08/2022

122601

M 2012
05047

SC CROCO SRL

07/08/2022

122331

M 2012
05048

Croco

SC CROCO SRL

07/08/2022

122841

M 2012
05037

TEXAS WEST

SC J & N ENTERTAINMENT SRL

07/08/2022

128578

M 2012
05042

Nutriva

SAFIR SRL

07/08/2022

122332

M 2012
05049

Croco

SC CROCO SRL

07/08/2022

124694

M 2012
05038

122333

M 2012
05050

Croco

124143

M 2012
05043

EVENT STUFF
ES Central Europe

133600

M 2012
05044

A TRUE SHOPPING
DELIGHT

139270

M 2012
05039

PHICOMM

172011

M 2012
05056

MISS ORADEA

139141

M 2012
05072

DIN CĂMĂRILE NATURII

122759

M 2012
05054

Miss Sinaia

122764

M 2012
05073

125212

M 2012
05077

MISS FAINOŞAG ARDEAL BRATU VIOREL

07/08/2022

SC CROCO SRL

07/08/2022

SC EVENT STUFF CENTRAL EUROPE
SRL

07/08/2022

SC BEL ROM SAPTE SRL

07/08/2022

SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION
CO., LTD.

07/08/2022

BRATU VIOREL

08/08/2022

DRAGAN COSMINA ELENA
DRAGAN LIVIU STEFANITA

08/08/2022

POPESCU SORIN VASILE

08/08/2022

AcademiA femeilor

SPHERA COMMUNICATION SRL

08/08/2022

KATERINI
International School

SC LITTLE ARTIST DAYCARE
CENTER SRL

08/08/2022
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122749

M 2012
05055

Lactag

127937

M 2012
05074

127936

M 2012
05075

MAILLE

122735

M 2012
05063

VISCOTEX

124622

M 2012
05078

DINASTY

126450

M 2012
05076

121843

Titular

Dată
expirare

SC LACTAG SA

08/08/2022

Unilever IP Holdings B.V.

08/08/2022

Unilever IP Holdings B.V.

08/08/2022

SC SALTEX MOB SRL

08/08/2022

MURARU MIRCEA

08/08/2022

Premium TARTINIOTARTINIO Premium

BURCULESCU FLORIN AURELIAN

08/08/2022

M 2012
05059

MULTIGAMEMEGADOMINATOR

SC SMARTECH SRL

08/08/2022

121966

M 2012
05065

CIVITAS DIR

SC CIVITAS DIR SRL

08/08/2022

122651

M 2012
05070

FamiliaDa

FREMANTLEMEDIA Limited

08/08/2022

122722

M 2012
05071

MOLDOSERVICE

SC MOLDOSERVICE SRL

08/08/2022

123503

M 2012
05066

122374

M 2012
04687

CLUBUL SPORTIV
SPORT LINE

CLUBUL SPORTIV SPORT LINE

08/08/2022

123831

M 2012
04587

SCUAR by RESET
PIZZA & GRILL

SC ORION COM SRL

08/08/2022

122884

M 2012
05097

122834

M 2012
05094

COCORONI

122760

M 2012
05096

ITI SPUNE CE TI
SE POTRIVESTE

130429

M 2012
05102

122830

WOODCON solid structures SC WOOD CONSTRUCT DESIGN SRL

SECRETELE BRASOVULUI DIMA DORU

08/08/2022

09/08/2022

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

GREAT PEOPLE INSIDE S.R.L.

09/08/2022

AdoRomania

CORCIU ELENA

09/08/2022

M 2012
05088

SCREENPRO

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

123915

M 2012
05107

FESTIVALUL DANSULUI
CĂLUŞĂRESC BOCSIG

CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
ARAD

09/08/2022

122502

M 2012
05127

SARA PRETZEL

SC LOVE FOR FOOD SRL

09/08/2022
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Titular
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123924

M 2012
05117

AUTENTIC FEST

123914

M 2012
05106

123916

M 2012
05108

FESTIVALUL FLORI
DE SÂNZIENE

122512

M 2012
05121

Piticul Vesel

123925

M 2012 FESTIVALUL VÂNĂTORILOR CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
05118
ARAD

09/08/2022

123918

M 2012
05109

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

123917

M 2012
05110

NEDEIA DE LA TĂCĂŞELE CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

122833

M 2012
05090

EXPOWER

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

125024

M 2012
05091

X-LEVEL

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

125023

M 2012
05092

HOCO

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

122590

M 2012
05119

Vesnic Verde

EXPOTRADE ABRASIVE SRL

09/08/2022

123927

M 2012
05111

TÂRG DE PRODUSE ŞI
PREPARATE CULINARE
TRADIŢIONALE

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

123928

M 2012
05112

CROS SEMIMARATON
JUDEŢUL ARAD

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

123919

M 2012
05113

NEDEIA ŢĂRII
HĂLMAGIULUI

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

123920

M 2012
05114

TÂRGUL MEŞTERILOR
POPULARI PARADA
PORTULUI TRADIŢIONAL

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

122832

M 2012
05093

ROCK

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

171949

M 2012
05120

CAFFE OLIVO

SC MARTY PAN SRL

09/08/2022

122343

M 2012
05082

deputatul tău

DRAGHICI MIRCEA GHEORGHE

09/08/2022

CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
ARAD

09/08/2022

SALONUL INTERNAŢIONAL CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
DE FOTOGRAFIE
ARAD
TURISTICĂ AR-TUR

09/08/2022

PARADA CLĂTITELOR

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

SC SEDEX SRL

09/08/2022
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123921

M 2012
05115

123922

M 2012
05116

SĂRBĂTOAREA
CODRENILOR

124397

M 2012
05133

PERFECT FARMA
CERVIRON ORIGINAL

124398

M 2012
05134

CERVIRON

121620

M 2012
05122

122875

Titular

FESTIVALUL CONCURS al CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
CÂNTECULUI POPULAR ARAD
din ŢARA ZĂRANDULUI

Dată
expirare
09/08/2022

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN
ARAD

09/08/2022

SC PERFECT FARMA DISTRIBUTIE
SRL

09/08/2022

Perfect Care Distribution S.R.L.

09/08/2022

DUNN

DOBRE CRISTIAN

09/08/2022

M 2012
05135

win bank

PIRAEUS BANK SA

09/08/2022

123719

M 2012
05123

idp PROIECT

DOBRE CRISTIAN

09/08/2022

126005

M 2012
05083

AUTOMOBILE DE VIS
MODELE CARE AU
INTRAT ÎN ISTORIE

DE AGOSTINI HELLAS LTD

09/08/2022

122712

M 2012
05125

dumbrava muntenească

SC RADICSTAR SRL

09/08/2022

123017

M 2012
05084

COPIII SPUN
LUCRURI TRĂSNITE

SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL

09/08/2022

122831

M 2012
05086

ICASE PRO

SHEN XINGCHONG

09/08/2022

123852

M 2012
05046

TOMIS

SC ALMI INTERNATIONAL SRL

09/08/2022

123666

M 2012
05148

BERARIA H

SC TIME FACTORY SRL

10/08/2022

123501

M 2012
05139

QWERTY

SC QWERTY DESIGN SRL

10/08/2022

124057

M 2012
05149

flash flash tv

SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

10/08/2022

124058

M 2012
05150

flash-flash tv

SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

10/08/2022

122878

M 2012
05151

puentes infraestructuras

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE
EMPRESAS S.A.

10/08/2022

127169

M 2012
05140

4PAY

SC MOBIPAY SOLUTIONS SRL

10/08/2022

124852

M 2012
05142

GREUCEANU

SC SCANDIA ROMANA SA

10/08/2022
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122666

M 2012
05137

REZON

143274

M 2012
05141

MARYDAN SECURITY

122734

M 2012
05146

GRAZIE MILLE

167881

M 2012
05144

122575

Titular

Dată
expirare

SC D.R.I.M. DANIEL SRL

10/08/2022

SC MARYDAN SECURITY SRL

10/08/2022

BOBU LILIANA IONELA

10/08/2022

JURNAL DE VIATA

DOROFTEI MONICA

10/08/2022

M 2012
05145

ULTIMA CASA servicii
funerare complete

VLAD CONSTANTIN

10/08/2022

122956

M 2012
05099

ZELIST

SC TREEWORKS SRL

10/08/2022

122955

M 2012
05098

ZELIST MONITOR

SC TREEWORKS SRL

10/08/2022

122959

M 2012
05100

TPU

SC FREEROAD SRL

10/08/2022

122960

M 2012
05101

TOTI PENTRU UNU

SC FREEROAD SRL

10/08/2022

122890

M 2012
05081

TRIUMPF

SC VINCON VRANCEA SA

13/08/2022

122340

M 2012
05159

SELECT ADVERTISING

SC SELECT ADVERTISING SRL

13/08/2022

122439

M 2012
05160

INTERIMOBILIARE

CIPRIAN IULIAN IOVU

13/08/2022

122885

M 2012
05161

TGS GENERAL
SECURITY TAIFUN S.R.L.

SC T.G.S. GENERAL SECURITY
TAIFUN SRL

13/08/2022

123018

M 2012
05154

KODO

KODO SANDOR

13/08/2022

123767

M 2012
05155

Lucky Man Project

SC ROTON SRL

13/08/2022

122653

M 2012
05162

SC AXEON AIRFRESH SRL

13/08/2022

125375

M 2012
05157

BIZU CONSTANTIN MIHAI

13/08/2022

122655

M 2012
05164

SC AXEON AIRFRESH SRL

13/08/2022

122785

M 2012
05165

SC ROS SYSTEMA SRL

13/08/2022

APOLLO RESIDENCE

HAPPY CAMPUS
International
students residence
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122654

M 2012
05163

146495

M 2012
05179

vezicâtface

122801

M 2012
05170

ECLIPSE CLUB
CAFE LOUNGE

122463

M 2012
05168

Angela Gheorghiu

123154

M 2012
05167

ROSE VERITE Flamingo SC VINCON VRANCEA SA
se naste alba, abia dupa
doi ani ajunge sa fie roz.
Pentru multi dintre noi,
ramane un mister al naturii,
insa pentru toti frumusetea
adevarata ascunde mistere.

13/08/2022

122827

M 2012
05183

REGINA BOMBOANELOR
AGRICOLE - MONEY

ZIAD YOUSSEF

13/08/2022

122670

M 2012
05169

ZenCash

SC AISSAC SRL

13/08/2022

122416

M 2012
05171

M MENTOR SECURITY

SC MENTOR SECURITY SRL

13/08/2022

122377

M 2012
05184

123653

M 2012
05175

SERIK

SC ERIKLI DISTRIBUTION SRL

13/08/2022

140725

M 2014
04451

ALPEN

WEETABIX LIMITED

13/08/2022

122664

M 2012
05199

NAŞTERE CU BLÂNDEŢE

SC MEDLIFE SA

14/08/2022

127282

M 2012
05200

black friday by eMAG

SC DANTE INTERNATIONAL SA

14/08/2022

122513

M 2012
05201

CHIC MAISON

SC ATLANTIC TRADE & INVESTMENT
COMPANY SRL

14/08/2022

130424

M 2012
05192

Biutiful

SC TWINS DOWNTOWN SRL

14/08/2022

122814

M 2012
05203

Dent-X

FILIMON MARINELA AURORA

14/08/2022

124866

M 2012
05204

FAMILIADA

FREMANTLEMEDIA OPERATIONS BV

14/08/2022

126584

M 2012
05190

CALIPSO

SC CALIPSO SA

14/08/2022

SC AXEON AIRFRESH SRL

13/08/2022

SC DANIRI SOLUTION SRL

13/08/2022

SC ECLIPSE CLUB SRL

13/08/2022

ANGELA ALAGNA

13/08/2022

MELCFORT SKIN EXPERT SC GEROCOSSEN SRL
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123513

M 2012
05185

FINSMART

122345

M 2012
05191

BIUTIFUL

122661

M 2012
05205

ZEPHIR

139976

M 2012
05196

BELLADONNA FARMACIA SC BELLADONNA TRADE PHARM
CU PREŢURI FOARTE MICI SRL

14/08/2022

122684

M 2012
05197

SC BELLADONNA TRADE PHARM
SRL

14/08/2022

122645

M 2012
05186

NeuroSpark

SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

14/08/2022

122753

M 2012
05198

CLUBUL SPORTIV
PETROLUL PLOIEŞTI

CLUBUL SPORTIV PETROLUL
PLOIEŞTI

14/08/2022

123314

M 2012
05187

ARTA DELICIOASA

CONSTANTIN ELENA DIANA

14/08/2022

122765

M 2012
05188

Class test

PARA DISTRIBUTION GROUP SRL

14/08/2022

124934

M 2012
05195

Vila Diandra

SC EXIST SRL

16/08/2022

172228

M 2012
05230

DedeManual

SC DEDEMAN SRL

16/08/2022

172229

M 2012
05231

DedeMarket

SC DEDEMAN SRL

16/08/2022

172230

M 2012
05232

DedeDeals

SC DEDEMAN SRL

16/08/2022

139787

M 2012
05206

Golden Horse energie
pentru zi lumina

SC RIO BUCOVINA SRL

16/08/2022

131247

M 2012
05207

OXYGEN PHARMA

SC A & B PHARM CORPORATION SRL

16/08/2022

122776

M 2012
05237

COLORIZE PRINTING
SOLUTIONS

SC COLOR STUDIO SILVIUPAULA
SRL

16/08/2022

122829

M 2012
05219

STAVRA

PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID ADSKOPJE

16/08/2022

123094

M 2012
05248

MyWallet

DEUTSCHE TELEKOM AG

16/08/2022

137567

M 2012
05238

HASTA PROTECTION
- PERMISSION,
PEACE OF MIND

SC HASTA INTERNATIONAL
SECURITY SRL

16/08/2022

GIREA I MIRELA PFA

14/08/2022

SC TWINS DOWNTOWN SRL

14/08/2022

EDCO ONE CONFORT SRL

14/08/2022
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124354

M 2012
05249

EUROPA fm Pe aceeaşi
frecvenţă cu tine

122591

M 2012
05209

D.O SECURITY SYSTEM

123751

M 2012
05220

KOOLNET

123522

M 2012
05210

Publi apa

135768

M 2012
05221

LOOK KOOL

135198

M 2012
05247

SPY PRO

123206

M 2012
05211

ecotrit

172227

M 2012
05228

172226

Titular

Dată
expirare

EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

16/08/2022

SC D.O. SYSTEM SECURITY SRL

16/08/2022

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

16/08/2022

CARLO MARCHEGIANO

16/08/2022

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

16/08/2022

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
POPESCU MARIAN - COMERŢ

16/08/2022

CARLO MARCHEGIANO

16/08/2022

DedePlan

SC DEDEMAN SRL

16/08/2022

M 2012
05227

DEDE

SC DEDEMAN SRL

16/08/2022

123115

M 2012
05246

Ambiance hotel

SC AMSTAR MANAGEMENT SRL

16/08/2022

164504

M 2012
05212

ara sound special events

MARA VASILE

16/08/2022

123752

M 2012
05222

CITYNEWS

SC AGRO TV NETWORK SRL

16/08/2022

122909

M 2012
05213

ACAJU

SC ACAJU PUBLIC RELATIONS SRL

16/08/2022

123795

M 2012
05223

Hame Life style Slim-Fitpate HAME s.r.o.

16/08/2022

123796

M 2012 Hame Life style Fe-activepate HAME s.r.o.
05224

16/08/2022

123203

M 2012
05214

16/08/2022

122649

M 2012
05226

GRADINITA
PLANETA PITICILOR

143582

M 2012
05257

123405

M 2012
05256

EASY INSURANCE
SC EASY INSURANCE SOLUTIONS
SOLUTIONS BROKER DE BROKER DE ASIGURARE
ASIGURARE REASIGURARE REASIGURARE SRL
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE
JUNIOR

16/08/2022

SMART BONUS GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

SMART CREDIT GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022
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123411

M 2012
05255

SMART STACK GAMES

123102

M 2012
05254

Natiune, te cunosc!

145569

M 2012
05253

un credit bine înţeles

123409

M 2012
05259

123412

M 2012
05258

SMART WIN GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

123585

M 2012
05250

C.B.C. CLUJ
BUSINESS CENTER

SC FELINVEST SA

17/08/2022

145011

M 2012
05260

SMART JOKER GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

122995

M 2012
05251

ARIS ICE SECURITY

SC ARIS ICE SECURITY SRL

17/08/2022

123408

M 2012
05261

SMART CARD GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

123407

M 2012
05262

SMART 7 GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

123410

M 2012
05263

SMART POKER GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

123406

M 2012
05264

SMART BET GAMES

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

126516

M 2012
05266

MENSTRACALM

SC CALL MANIA SRL

17/08/2022

145568

M 2012
05252

UN CREDIT BINEINTELES SC CETELEM IFN SA

17/08/2022

122510

M 2012
05269

GF 9 10 11 12
GARANŢIA FLINTAB

123105

M 2012
05267

PRIN STIINTA
LA FRUMUSETE

123696

M 2012
05271

TRENTA PIZZA. AI
SUNAT, AM SOSIT

122928

M 2012
05288

124436
145702

SC SMARTECH SRL

17/08/2022

SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL

17/08/2022

SC CETELEM IFN SA

17/08/2022

SMART JACKPOT GAMES SC SMARTECH SRL

17/08/2022

SC FLINTAB SRL

17/08/2022

SC CENTRUL DE EXCELENTA
MEDESTET SRL

17/08/2022

ZLOTEA MIRELA

17/08/2022

SHATRA

SC B.D.G. IMPORT SRL

20/08/2022

M 2012
05273

ASOCIATIA EDUCATIO

ASOCIATIA EDUCATIO

20/08/2022

M 2012
05280

ZIARUL DE SUCEAVA

FUNDATIA SOCIAL CULTURALA
VICTORIA

20/08/2022
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146108

M 2012
05293

EXPOROM AUTO
SHOW 2012

145701

M 2012
05281

122853

M 2012
05277

123974

M 2012
05282

124428

M 2012
05283

BELMONDO
handmade bijoux

122545

M 2012
05279

Napoca Folk

123358

M 2012
05272

Suzi

123478

M 2012
05287

122917

M 2012
05041

139816

M 2012
05310

122317

M 2012 Golden Brau CAMPIONATUL HEINEKEN ROMANIA S.A.
05301
NAŢIONAL DE GRĂTAR

21/08/2022

123482

M 2012
05300

BUSINESS & LIFESTYLE

SC IPORO COM SRL

21/08/2022

122304

M 2012
05309

Corporate Apartments
Search no more!

CĂLŢUN DANIEL CRISTIAN

21/08/2022

123161

M 2012
05304

122756

M 2012
05311

CRISAKT Accounting
software for your business

SC CRISOFT DESIGN SRL

21/08/2022

172005

M 2012
05305

K-SPORT 2002
Zâmbetul trupului

K-SPORT 2002 IMPEX SRL

21/08/2022

123948

M 2012
05312

AZAD FOODS

SC AZAD TRADERS SRL

21/08/2022

122588

M 2012
05327

Casa cu Gemene

SC 2 PE STICLA SRL

22/08/2022

123148

M 2012
05336

Bunătăţi de casă Cristina

SC ALLPLAST GENINVEST SRL

22/08/2022

VASILE-SILVIU PRIGOANA

MONITORUL DE SUCEAVA SC INTERPRESS SRL
FESTIVALUL
PĂRĂDĂICILOR

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA
CULTURII ÎN MEDIUL RURAL
(ACCMR)
ROMAN SORIN VICTOR

East European COMIC CON MURESAN MIRCEA VLAD

Dată
expirare
20/08/2022
20/08/2022
20/08/2022

20/08/2022

SC MONDOPROFIT SRL

20/08/2022

ASOCIATIA NAPOCA FOLK

20/08/2022

SUSANI VIORICA

20/08/2022

SARADA

SC KEM TRADEIMPEX SRL

20/08/2022

GAZTEH

SC GAZTEH CORPORATION SA

20/08/2022

Golden Horse all day energy SC RIO BUCOVINA SRL

EUROPROTECT SECURITY SC EUROPROTECT SECURITY SRL
ES Eficienta Siguranta
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163785

M 2012
05334

Chevalet Restaurant
fondat în 2008

123147

M 2012
05328

H10 sport lounge

122758

M 2012
05315

AUTORITATEA
NAŢIONALĂ PENTRU
CETĂŢENIE ROMÂNIA

124445

M 2012 CONSTELATIA JUNIORILOR SC ART KIDS COMPANY SRL
05321
FESTIVAL NATIONAL
DE MUZICA USOARA
PENTRU COPII SI TINERET

22/08/2022

122762

M 2012
05322

22/08/2022

122809

M 2012
05337

ADORA music

SOUVANNASOUCK TEODORA

22/08/2022

122366

M 2012
05313

CLICK GUARD

SC CLICK GUARD SRL

22/08/2022

122821

M 2012
05314

ANDREEA LUTZ

LUTZ ANDREEA

22/08/2022

123289

M 2012
05329

HAIRUN

VADUVA NICOLAE

22/08/2022

136562

M 2012
05319

casa Anghel

SC MARIBO PROD CARN SRL

22/08/2022

122880

M 2012
05330

LACRIMA PURA

Johnson & Johnson

22/08/2022

123120

M 2012
05325

Căruţa cu cârnaţi

RADU IOAN BUDEANU

22/08/2022

123121

M 2012
05326

Căruţa cu cârnaţi
WURSTELSTAND

RADU IOAN BUDEANU

22/08/2022

122882

M 2012
05331

MUSIC ANGEL

SHENZHEN JUNJIAHAO
TECHNOLOGY CO., LTD.

22/08/2022

122599

M 2012
05332

GARDA CETATII
DE BISTRITA

ASOCIATIA CULTURALA BISTRITA
MEDIEVALA

22/08/2022

123028

M 2012
05333

123900

M 2012
05218

AGFR ASOCIATIA
GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR
DIN ROMANIA

122435

M 2012
05342

SHOES DISCOUNT

ALEXANDRA PĂUCĂ

22/08/2022

SC H10 SPORT MANAGEMENT &
ENTERTAINMENT SRL

22/08/2022

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
CETĂŢENIE

22/08/2022

SALTONIT SARE'N AJUTOR SC PROFILUX SA

PRIVATE BABYLON CLUB SERBANESCU MIRCEA IUSTIN

22/08/2022

ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA

22/08/2022

SC GALERIA RISTORANTE DEL
TEATRO SRL

23/08/2022
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122876

M 2012
05359

VITAVAX ROYAL

124048

M 2012
05346

Asociatia Clubul
Sportiv Civitas Fagaras

172412

M 2012
05339

123762

Titular

Dată
expirare

MacDermid Agricultural Solutions
Holdings B.V.

23/08/2022

CUPU LUCIAN

23/08/2022

iComedy

ANTENA TV GROUP SA

23/08/2022

M 2012
05347

La Turcu Kebab din 2008

SC TIBIANDI IMPEX SRL

23/08/2022

122354

M 2012
05341

MISS SEXY LADY

SC GALERIA RISTORANTE DEL
TEATRO SRL

23/08/2022

123162

M 2012
05344

BARLETTO

SC LAKE ACTIV GROUP SRL

23/08/2022

134169

M 2012
05348

monden tv

SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

23/08/2022

129844

M 2012
05352

Domniţa Spicelor Cea
dintâi dintre alese !

SC STANDARD MONDOPAN GROUP
SRL

23/08/2022

123048

M 2012
05353

seceriş ... din lanurile patriei SC STANDARD MONDOPAN GROUP
SRL

23/08/2022

123047

M 2012
05354

SMG STANDARD
SC STANDARD MONDOPAN GROUP
MONDOPAN GROUP
SRL
Pentru cei ce cred în tradiţie!

23/08/2022

123119

M 2012
05355

BAMBINO Style

SC BAMBINO STYLE IMPEX SRL

23/08/2022

143246

M 2012
05357

Ferma Bărăganu'

SC CARMAN SRL

23/08/2022

122499

M 2012
05350

LUMINIŢA

SC ALEXA & MARI SRL

23/08/2022

124079

M 2012
05358

APA CARE FACE BINE

SC PERLA COVASNEI SA

23/08/2022

123095

M 2012
05307

GIF Interfinish

SC GENERAL INTERFINISH SRL

23/08/2022

145707

M 2012
05363

MINI FARMER

SC EUROPRO IMPORT HOUSE SRL

23/08/2022

122907

M 2012
05395

INCHIDEM STRADA
PENTRU MASINI
SI O DESCHIDEM
PENTRU OAMENI

FUNDAŢIA CĂRTUREŞTI

24/08/2022

122933

M 2012
05377

CARNAVAL

SC ASIL SRL

24/08/2022

125457

M 2012
05378

PERFETTO

SC ASIL SRL

24/08/2022
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132380

M 2012
05379

LILY

122828

M 2012
05391

MEMIXA

122784

M 2012
05375

matplast INDUSTRY

123823

M 2012
05367

MISS SWIMSUIT
FITNESS & CULTURISM

123750

M 2012
05381

123639

Titular

Dată
expirare

SC ASIL SRL

24/08/2022

AstraZeneca UK Limited

24/08/2022

SC MAT PLAST INDUSTRY SRL

24/08/2022

BRATU VIOREL

24/08/2022

KOOL ZONE

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

24/08/2022

M 2012
05382

MAX BOOX

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

24/08/2022

125530

M 2012
05368

radical grup

SANDU XIMONA

24/08/2022

135769

M 2012
05383

LOOK ZOONE

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

24/08/2022

132010

M 2012
05369

AUTOLAK

SC PROFMAT DISTRIBUTION SRL

24/08/2022

123032

M 2012
05384

CibinArt

DRAGOTA EUGEN OCTAVIAN
STAN VICTORINA

24/08/2022

125085

M 2012
05385

VERNISSAGE

SC URBANART SRL

24/08/2022

122915

M 2012
05392

SC TRANSNAVITAS SRL

24/08/2022

122916

M 2012
05393

TRANSNAVITAS

SC TRANSNAVITAS SRL

24/08/2022

139523

M 2012
05372

AraToys DEPOZITUL
DE JUCARII

SC ARA TOYS SRL

24/08/2022

122906

M 2012
05394

STREET DELIVERY

FUNDAŢIA CĂRTUREŞTI

24/08/2022

155783

M 2012
05373

diverta

RADU TRADING COMPANY SRL

24/08/2022

122078

M 2012
05414

COVATA CU BUNĂTĂŢI

TINERVIS GROUP SRL

27/08/2022

122638

M 2012
05398

Alpin Milk

ALPIN 57 LUX S.A.

27/08/2022

122789

M 2012
05374

SABROSTAR

NELFRANCE EXPORT SA

27/08/2022

122736

M 2012
05406

Chriss-Tina

CONSTANTIN CRISTINA GABRIELA

27/08/2022
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123013

M 2012
05409

DIN BRAZDĂ
PERIŞORU, BĂRĂGAN

123243

M 2012
05415

CITADINA '98

125557

M 2012
05410

EMILY'S cupcakes & treats

122639

M 2012
05400

122589

Titular

Dată
expirare

SC CEREALFLOR SRL

27/08/2022

SC CITADINA 98 SA

27/08/2022

BUJOR MARIANA EMILIA

27/08/2022

Neapolitano

IOAN ISTRATE

27/08/2022

M 2012
05412

COVRILUCA

SC TINERVIS GROUP SRL

27/08/2022

122077

M 2012
05413

LUCA TRADIŢIONAL

SC TINERVIS GROUP SRL

27/08/2022

122778

M 2012
05416

Nutriel avânt de creştere

SC ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA

27/08/2022

123374

M 2012
05402

WHITE CAFE

SC PRIMO FOMOZO EVENT SRL

27/08/2022

122640

M 2012
05401

FULG DE NEA ALPIN
pentru gustul cel mai fin!

ALPIN 57 LUX S.A.

27/08/2022

145557

M 2012
05404

FARMACIA MALCOCI

SC MEDICO FARM SRL

27/08/2022

123252

M 2012
05418

Mind Lab Education
is child's play

SC EDU TRAINING SRL

27/08/2022

140821

M 2012
05423

WOLF SAFETY
AGENCY ROMANIA

SC WOLF SAFETY AGENCY SRL

28/08/2022

122644

M 2012
05448

KLINHAEM

SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

28/08/2022

122514

M 2012
05435

Gerovital Pure

SC FARMEC SA

28/08/2022

122648

M 2012
05450

ECZOVERT

SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

28/08/2022

172044

M 2012
05424

OLIMPIA RAMNICU SARAT ASOCIATIA OLIMPIA RAMNICU SARAT
2010 CLUB SPORTIV
2010 CLUB SPORTIV

28/08/2022

122888

M 2012
05437

Vitamineral Ca-Mg-Zn

122788

M 2012
05453

Planeta Ham Ham

122422

M 2012
05438

Vita Min Cardio

126152

M 2012
05433

93 Elan

SC ALEVIA SRL

28/08/2022

SC CANINE EVENTS SRL

28/08/2022

SC ALEVIA SRL

28/08/2022

SC STELIUS ZRt.

28/08/2022
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122886

M 2012
05440

Resveratrol sincro

123993

M 2012
05452

BANDIDO

123970

M 2012
05425

TDELI

122887

M 2012
05442

122421

Titular

Dată
expirare

SC ALEVIA SRL

28/08/2022

SUCIU CORNELIUS FLORIN

28/08/2022

SC J & N ENTERTAINMENT SRL

28/08/2022

Alevia Ginkgo
biloba 80mg forte

SC ALEVIA SRL

28/08/2022

M 2012
05443

Energiva fem

SC ALEVIA SRL

28/08/2022

122646

M 2012
05446

ACNEAID

SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

28/08/2022

122647

M 2012
05447

HISVERT

SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

28/08/2022

123012

M 2012
05427

The Phone Geeks
by EuroGsm

FODOR MARTA SILVIA

28/08/2022

122503

M 2012
05436

ROXIGEN Performanta
este o alegere personala!

SC TREND CONSULT SRL

28/08/2022

123011

M 2012
05428

Balander

SC APOLLON PACK SRL

28/08/2022

139237

M 2012
05430

PAZA ŞI PROTECŢIE TVS

SC TRIGON VIP SECURITY SRL

28/08/2022

126153

M 2012
05431

Gobe termek

SC STELIUS ZRt.

28/08/2022

124096

M 2012
05491

ADORE Salonul
Tău De Evenimente

SC CRIS & TEO SRL

29/08/2022

122743

M 2012
05459

IMPRESSION PLUS

GAUDAL LIMITED

29/08/2022

122754

M 2012
05492

ART EVENT

MOMENTOS SRL

29/08/2022

122305

M 2012
05460

IMPRESSION BLOND

GAUDAL LIMITED

29/08/2022

122492

M 2012
05461

IMPRESSION FANTASY

GAUDAL LIMITED

29/08/2022

122863

M 2012
05469

FAR-EST

SC FAR EST IMPORT EXPORT SRL

29/08/2022

132338

M 2012
05480

TALL BALL

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

29/08/2022

124382

M 2012
05470

PROSPETIME
100% SANATATE

SZAKACS M FRANCISC FLORIN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

29/08/2022
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122740

M 2012
05481

VILA PREDELUŞ

122748

M 2012
05464

123299

M 2012
05471

Lente & cafea

PANDREA ANCA IOANA

29/08/2022

122894

M 2012
05482

SURSA ZILEI

SC SURSA ZILEI MEDIA SRL

29/08/2022

122747

M 2012
05493

MagSan

SC MAGSAN TEHNICO-SANITARE
SRL

29/08/2022

123732

M 2012
05472

CMRA WINTECH
ENGINEERING
TECHNOLOGY

SC WINTECH GROUP SRL

29/08/2022

123113

M 2012
05494

Espresso Passion

CIOBANU CRISTIAN GABRIEL

29/08/2022

123362

M 2012
05458

IMPRESSION

GAUDAL LIMITED

29/08/2022

132333

M 2012
05475

TallBall

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

29/08/2022

124095

M 2012
05490

Rubin eat & relax

SC CRIS & TEO SRL

29/08/2022

123380

M 2012
05489

Napoca Rock

ASOCIATIA NAPOCA FOLK

29/08/2022

132334

M 2012
05476

TALL BALL

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

29/08/2022

122790

M 2012
05485

SCHOOLOFFICE the best

SC ARETINA PRODCOM SRL

29/08/2022

132335

M 2012
05477

TALLBALL

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

29/08/2022

124108

M 2012
05497

PUSCULITA
NOROCOASA AMANET

SC 1 APRILIE CREDIT SRL

29/08/2022

122925

M 2012
05467

NOVITA

SC NOVITA IMPEX SRL

29/08/2022

122934

M 2012
05486

FESTIVALUL
TRADIŢII ARGEŞENE

ASOCIATIA CULTURALA ACAPELLA

29/08/2022

132336

M 2012
05478

Tall Ball

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

29/08/2022

132337

M 2012
05479

tAll bAll

FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

29/08/2022

FARCAŞIU IOANA VETURIA

PROSIDER
SC PROSIDER INTERNATIONAL
INTERNATIONAL TRADING TRADING SRL
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122752

M 2012
05488

RECOGNOS ROMANIA

124287

M 2012
05243

124289

Titular

Dată
expirare

SC RECOGNOS ROMANIA SRL

29/08/2022

DIGI FILM

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

M 2012
05242

DIGI FILM

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

124290

M 2012
05240

DIGI SPORT

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

124288

M 2012
05241

F

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

124281

M 2012
05239

DIGI SPORT

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

124286

M 2012
05244

DIGI LIFE

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

124282

M 2012
05245

DIGI WORLD

SC RCS & RDS SA

29/08/2022

123224

M 2012
05498

PoliSept

SC POLICOLOR SA

30/08/2022

122918

M 2012
05500

DS diasim style

SC DIASIM STYLE SRL

30/08/2022

124701

M 2012
05505

EPOCA Steak
House & Wine Bar

SC EPOCA RESTAURANT SRL

30/08/2022

123357

M 2012
05501

NOBLESSE UNIC

NICOLAE-DRAGOS CORCOVEANU

30/08/2022

169822

M 2012
05506

CODY fină şi pufoasă

SC SALES CONSULTING SRL

30/08/2022

122900

M 2012
05502

BE BOLD, BE
BEAUTIFUL, BE YOU

SC ATMOSPHERE DESIGN FASHION
SRL

30/08/2022

129121

M 2012
05503

CUPON REDUCERE.RO

PARICARUS LOGISTICS LIMITED

30/08/2022

123280

M 2012
05504

BIVOLUS

BADULESCU AURELIAN

30/08/2022

123361

M 2012
05509

D.A.B. TEHNIC

SC DAB TEHNIC SRL

30/08/2022

139395

M 2012
05514

CGPB SECURITATE

SC CGPB SECURITATE SRL

30/08/2022

123114

M 2012
05510

INTERVITT

SC INTERVITT SRL

30/08/2022

123117

M 2012
05511

CICALEX

SC CICALEX SA

30/08/2022
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122942

M 2012
05507

PROFI TE PREMIAZĂ

172136

M 2012
05512

restaurant & bar
Crema del Mary

123326

M 2012
05522

Kunnai

124931

M 2012
05516

ŞUFANĂ

123099

M 2012
05513

Macht KlasseBatterien

125860

M 2012
05518

La Rocca

123342

M 2012
05519

123139

Titular

Dată
expirare

SC PROFI ROM FOOD SRL

30/08/2022

PETROVAN MARIANA IULIANA
PETROVAN IOAN CALIN

30/08/2022

SC ROMASIA DISTRIBUTION SRL

30/08/2022

SC ELGA COMERT SRL

30/08/2022

SC CONEX DISTRIBUTION SA

30/08/2022

SC CLEO COM SRL

30/08/2022

in cad PUBLIMED

SC INTELCAD PUBLIMED SRL

30/08/2022

M 2012
05417

MERITA BIO

SC AGROMEC CHERESIG SRL

30/08/2022

123015

M 2012
05388

CoSoSys

SC COSOSYS SRL

30/08/2022

122941

M 2012
05345

BARLETTO

SC LAKE ACTIV GROUP SRL

30/08/2022

124699

M 2012
05524

încarca.ro

SC MOBILE DISTRIBUTION SRL

31/08/2022

123155

M 2012
05548

SC ROMSYS SRL

31/08/2022

126988

M 2012
05540

SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA

31/08/2022

123156

M 2012
05549

SC ROMSYS SRL

31/08/2022

123157

M 2012
05550

ROMSYS new frontier group SC ROMSYS SRL

31/08/2022

123158

M 2012
05551

ROMSYS new frontier group SC ROMSYS SRL

31/08/2022

125266

M 2012
05528

Medimar Imagistic Services SC MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES
SRL

31/08/2022

123159

M 2012
05552

ROMSYS

SC ROMSYS SRL

31/08/2022

123160

M 2012
05553

ROMSYS

SC ROMSYS SRL

31/08/2022

123324

M 2012
05532

S

SC TELEGRAF SRL

31/08/2022

cf Craiova Forum
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Titular

123245

M 2012 Paste Novita cu gust excelent SC NOVITA IMPEX SRL
05554
Gustă şi vei spune excelent!

31/08/2022

147093

M 2012
05534

Galeo

MCCORMICK POLSKA SA

31/08/2022

123284

M 2012
05555

CONCURS TELEVIZAT
DE IDEI PENTRU
SALVAT ROMANIA

CARNU ION

31/08/2022

123140

M 2012
05541

PLAZA ROMANIA

BUCUREŞTI MALL DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT SRL

31/08/2022

123142

M 2012
05542

BUCURESTI MALL

SC BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
SRL

31/08/2022

123005

M 2012
05543

MEWAH

MEWAH BRANDS (S) Pte Ltd

31/08/2022

123295

M 2012
05537

ROLFLEX

SC ROLFLEX SRL

31/08/2022

123518

M 2012
05545

costreduction.ro

COSTREDUCTION SRL

31/08/2022

123205

M 2012
05538

IULIUS MALL
SALES ACADEMY

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL

31/08/2022

123508

M 2012
05546

INIMED 360°

SC CARDIOSWISS SRL

31/08/2022

123502

M 2012
05539

mikoland

SC GREENBASE SRL

31/08/2022

126061

M 2012
05531

OPTIMUS HOME STORE

SC OPTIMUS TRADE SRL

31/08/2022

133906

M 2012
05529

MAGENTA SYSTEM

SC MAGENTA SYSTEM SA

31/08/2022

123423

M 2012
05530

Your Image Solution

SC YOUR IMAGE SOLUTION SRL

31/08/2022

150024

M 2016
04721

OPTIMUS

Nufarm Europe Gmbh

30/08/2022

IG00029

G2002
00010

STANA DE VALE

SOCIETATEA NATIOANALA A APELOR
MINERALE S.A.

14/08/2022
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Referitor la marca figurativă ORION nr. de depozit M 2021 01583, facem precizarea că, dintr-o eroare
materială, în BOPI –Secţiunea Mărci nr. 3/2022, nu a fost publicată lista corectă de produse şi servicii
aşa cum aceasta a fost limitată, la cererea solicitantului, respectiv:
Clasa 16: Cărţi (tipărite); colecţie de cărţi (tipărite); reviste (tipărite); almanah (tipărite); materiale de
instruire sau învăţământ (tipărite); pliante (tipărite); broşuri (tipărituri).
Clasa 35: Servicii de vânzare; publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor.
Clasa 41: Educaţie; instruire; divertisment, exclusiv în legătură cu cărţi, ebook-uri, colecţii de cărţi,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau învăţământ, pliante, broşuri, festivaluri literare, niciunul
dintre aceste servicii de divertisment nefiind oferit, prestat sau exercitat în legătură cu producţia şi
distribuţia de filme şi programare video; activităţi sportive şi culturale; servicii de editare, traducere şi
redactare.
Clasa 42: Creare şi menţinere de site-uri cu informaţii pe internet, ebook-uri şi cărţi pe alt suport decât
hârtia.”

Urmatorul depozit de marcă a fost publicat din eroare în BOPI nr. 3/2022 - Secţiunea Mărci Renunţări conform art.32:
M 2021 00436

Referitor la publicarea în BOPI 3/2022, Sectiunea Mărci a admiterii cererii de înregistrare a mărcii
figurative, individuale, IDA INTERIOR DESIGN ARHITECTURA cu nr. de depozit M 2021 08199, s-a
omis, dintr-o eroare materială, urmatorul paragraf:
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrata cu nr. OSIM 1006796 din data 07.03.2022, solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “INTERIOR", "DESIGN", "ARHITECTURA“.

Referitor la modificarea de adresă şi nume aferente mărcii cu numărul de depozit M 2012 00100:
În urma solicitării de modificare de adresă de către solicitant, publicată în Bopi 2/2022, pagina
2163 şi anume din bulevardul Republicii Nr. 9, jud. Timis, Timisoara, în bulevardul 16 Decembrie
1989 Nr.43, jud. Timis, Timişoara din motive tehnice aceasta nu s-a atualizat în baza de date.
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14. 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
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