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Cereri Mărci publicate în 14/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

3 M 2021 05153 07/07/2021 ROGALSKI DAMASCHIN
PUBLIC RELATIONS S.R.L.

GRUVO

4 M 2021 05155 07/07/2021 ROGALSKI DAMASCHIN
PUBLIC RELATIONS S.R.L.

GRUVO

5 M 2021 05162 07/07/2021 VALIN RAU PREMIILE FOLCLORULUI
ROMANESC MEDIA

6 M 2021 05163 07/07/2021 SC QUALITY MACHINES SRL QUALITY MACHINES CEVA
NORMAL

7 M 2021 05164 07/07/2021 RAZVAN-BOGDAN POPESCU ULTRAS HUB LIFE

8 M 2021 05166 07/07/2021 QUANTUM NORD SRL LAIAS

9 M 2021 05167 07/07/2021 CREATIVE MEDIA SRL creative media producţie
publicitară

10 M 2021 05168 07/07/2021 TEATRUL DE ANIMAŢIE
ŢĂNDĂRICĂ

PROIECTUL SALT

11 M 2021 05169 07/07/2021 LOOPS ENTERTAINMENT SRL loops

12 M 2021 05170 07/07/2021 MOISE RUSU PENSIUNEA AGROTURISTICA
FERMA RUȘILOR 2021

13 M 2021 05171 07/07/2021 O'LA LA EVENTIQUE SRL O'La La Eventique Event
Planning

14 M 2021 05172 07/07/2021 NICUSOR EMANUEL NEDELEA enkidu electric

15 M 2021 05173 07/07/2021 INOPACT S.R.L. INOPACT consultanță în afaceri

16 M 2021 05174 07/07/2021 ROUA DEVELOPMENT SA AZUGA APĂ DE IZVOR
NATURAL ALCALINĂ PLATĂ
Izvor de sănătate

17 M 2021 05175 07/07/2021 ANNE-MARIE MARINESCU EUDERMA

18 M 2021 05176 07/07/2021 AUREL BUZATU VD VERY DREAM

19 M 2021 05181 07/07/2021 FLORIN GABRIEL LĂCUREANU LARTIST VINURI LA TIMPUL
LOR

20 M 2021 05183 07/07/2021 CEZAR CHALLENGE AGRO
SERVICE SRL

Cezar Challenge AGRO
SERVICE

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05007 30/06/2021     TRACI ALEXANDR SINCER

2 M 2021 05036 01/07/2021 ANA MORODAN MAGIC WORKS
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PETRE N.DUMITRU 38A, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SINCER

(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)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, servicii de negociere
on-line pentru terţi în care vânzătorul afişează
produsele care urmează să fie oferite spre
vânzare, pentru care cererea de ofertă se
face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor printr-
o reţea de calculatoare, servicii de evaluare de
piaţă privind produsele şi serviciile vânzărilor
şi a preţurilor produselor, servicii oferite de
vânzători privind bunurile şi serviciile, servicii de
evaluare privind performanţa cumpărătorilor şi
vânzătorilor în scopuri comerciale, servicii de
vânzare online şi offline cu produsele din clasele
29 si 30.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

IULIU MANIU 23-25, BL. C, SC.A,
ET.1, AP.5, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)
MAGIC WORKS

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

3. Produse cosmetice, produse si bețișoare din
tămâie, produse pentru aromaterapie, uleiuri
esențiale, lumânări pentru masaj (lumânări
cosmetice).
4. Lumânări decorative.
5. Ceaiuri medicinale, lumânări medicinale.
14. Obiecte din pietre prețioase și din aliajele
acestora, pietre prețioase și semi-prețioase,
bijuterii, ceasuri, cutii pentru bijuterii, părți
și accesorii pentru acestea, și anume: cutii,
cutii de prezentare, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cleme pentru bijuterii, furnituri de
bijuterii, portofele de bijuterii.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale și
blănuri, articole din piele și imitație de piele,
inclusiv curele, articole de voiaj, genți, poșete,
valize, geamantane, genți pentru plajă, port-
farduri, portofele, port-carduri, cutii din piele.
21. Articole de toaletă și accesorii pentru
cosmetică, și anume: perii, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, păr pentru perii,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, mănuși abrazive pentru
curățat pielea, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, produse din sticlă, ceramică și porțelan.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni și costume pentru yoga.
27. Saltele pentru yoga.
28. Produse și aparate pentru exerciții sportive,
blocuri pentru yoga, mingi pentru yoga, leagăne
pentru yoga.
30. Ceaiuri din plante (fără uz medicinal),
ceaiuri aromatice, batoane de cereale, batoane
nutritive.

───────

(210) M 2021 05007
(151) 30/07/2021
(732) TRACI ALEXANDR, STR. SOLD

(210) M 2021 05036
(151) 01/07/2021
(732) ANA MORODAN, BULEVARDUL
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(210) M 2021 05153
(151) 07/07/2021
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L.,
BDUL. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 15B, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
014134, ROMANIA

(540)
GRUVO

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

4. Energie electrica, gaze utilizate la incalzire,
energie electrica din energie solara, energie
electrica din energie eoliana, energie electrica
din surse regenerabile.
35. Servicii de promovare in domeniul energiei,
promovarea afacerii (publicitate) in domeniul
energiei, servicii de promovare si publicitate in
domeniul energiei, consultanta in management
in domeniul energiei, servicii de agentii de
import si export in domeniul energiei, servicii
de facturare in domeniul energiei, achizitii de
contracte de furnizare de energie, pentru terti.
39. Distributia si transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie si combustibili, distributia
de energie, distributie de energie electrica,
transport de gaze naturale, transportul gazelor
prin conducte, depozitare de deseuri radioactive,
transport de deseuri, depozitarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, distribuire de energie
reciclabila, furnizare si distributie de energie
electrica, servicii publice de distributie a energiei
electrica, distribuire de energie pentru incalzirea
si racirea cladirilor, servicii consultative si
informative privind distribuirea de energie.
40. Prelucrarea materialelor combustibile,
producerea energiei, producere de energie
hidroelectrica, modelarea energiei de suprafata,
generarea electricitatii din energie solara,
inchirieri de echipamente generatoare de
energie, producere de energie electrica din surse
regenerabile, servicii de consultanta privind
generarea de energie electrica, inchiriere de
echipamente pentru tratarea si transformarea
materialelor, producerea de energie si fabricare
la comanda.

───────

(210) M 2021 05155
(151) 07/07/2021
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L.,
BDUL. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 15B, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
014134, ROMANIA

(540)

GRUVO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.01.03;
26.01.20

(591) Culori revendicate:portocaliu ( RGB
242079000), verde ( RGB 140242092)

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

4. Energie electrica, gaze utilizate la incalzire,
energie electrica din energie solara, energie
electrica din energie eoliana, energie electrica
din surse regenerabile.
35. Servicii de promovare in domeniul energiei,
promovarea afacerii (publicitate) in domeniul
energiei, servicii de promovare si publicitate in
domeniul energiei, consultanta in management
in domeniul energiei, servicii de agentii de
import si export in domeniul energiei, servicii
de facturare in domeniul energiei, achizitii de
contracte de furnizare de energie pentru terti.
39. Distributia si transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie si combustibili, distributia
de energie, distributie de energie electrica,
transport de gaze naturale, transportul gazelor
prin conducte, depozitare de deseuri radioactive,
transport de deseuri, depozitarea energiei
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electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, distribuire de energie
reciclabila, furnizare si distributie de energie
electrica, servicii publice de distributie a energiei
electrica, distribuire de energie pentru incalzirea
si racirea cladirilor, servicii consultative si
informative privind distribuirea de energie.
40. Prelucrarea materialelor combustibile,
producerea energiei, producere de energie
hidroelectrica, modelarea energiei de suprafata,
generarea electricitatii din energie solara,
inchirieri de echipamente generatoare de
energie, producere de energie electrica din surse
regenerabile, servicii de consultanta privind
generarea de energie electrica, inchiriere de
echipamente pentru tratarea si transformarea
materialelor, producerea de energie si fabricare
la comanda.

───────

(210) M 2021 05162
(151) 07/07/2021
(732) VALIN RAU, STR. LUNGA NR.

62, AP 4, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550107, SIBIU, ROMANIA

(540)

PREMIILE FOLCLORULUI
ROMANESC MEDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.03; 26.11.08;
02.07.01

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

41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 05163
(151) 07/07/2021
(732) SC QUALITY MACHINES SRL,

STR. FERMEI NR 1B, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

QUALITY MACHINES
CEVA NORMAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 15.01.22; 29.01.12

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

clase:
7. Utilaje agricole, unelte agricole, altele decat
cele actionate manual.
37. Închirierea macaralelor (echipamente de
constructii), închirierea de bulldozere, închirierea
excavatoarelor, întreținerea si repararea
vehiculelor cu motor, servicii de reparații in cazul
unei defecțiuni a vehiculului.

───────

(210) M 2021 05164
(151) 07/07/2021
(732) RAZVAN-BOGDAN POPESCU,

STR. ING. ZABLOVSCHI NR.
10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ULTRAS HUB LIFE

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

41. Producție de emisiune sportiva pentru
suporterii echipelor de fotbal, producție de
emisiune sportiva pentru motociclisti si cluburile
de motociclisti, producție de emisiune despre
muzica.

───────
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(210) M 2021 05166
(151) 07/07/2021
(732) QUANTUM NORD SRL,

STR.CONSTANTIN STERE NR. 17,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────

(210) M 2021 05167
(151) 07/07/2021
(732) CREATIVE MEDIA SRL, BD.

INDUSTRIEI NR. 2B, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, 300714, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

creative media
producţie publicitară

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#BEDC0F), 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,
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) M 2021 05168
(151) 07/07/2021
(732) TEATRUL DE ANIMAŢIE

ŢĂNDĂRICĂ, STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PROIECTUL SALT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

LAIAS
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(210) M 2021 05169
(151) 07/07/2021
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

PUTUL LUI ZAMFIR NR 36, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

loops

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05170
(151) 07/07/2021
(732) MOISE RUSU, SAT CINDESTI,

JUDETUL BUZAU, COMUNA
VERNESTI, BUZĂU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BIROU 2, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PENSIUNEA AGROTURISTICA
FERMA RUȘILOR 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.01.09

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

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

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 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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de birou de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
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restaurant, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rotiserie, berarie,
asigurarea facilităților de camping, închiriere
de corturi, rezervări pensiuni, hotel, motel,
servicii de primire pentru cazare temporară
(administrarea sosirilor și plecărilor), închiriere
de săli de întâlnire, servicii de bucătar personal,
servicii de locuințe turistice, servicii de tabere
de vacanță (cazare), închiriere de săli pentru
expoziții, închiriere de săli de reuniune, închiriere
de săli de conferințe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, ferme agricole.

───────

(210) M 2021 05171
(151) 07/07/2021
(732) O'LA LA EVENTIQUE SRL, BDUL.

CAROL NR. 46, PARTER, SPATIU
COMERCIAL 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

O'La La Eventique
Event Planning

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru, verde, bej,
gri

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

18. Centuri de piele.
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,

articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole purtate în jurul gâtului,
articole vestimentare pentru bărbați, ascoturi
(cravate), halate de baie, baticuri, batiste de
buzunar, bentițe de protecție pentru urechi,
bermude, bikini, blazere, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze cu guler înalt, bluze de
antrenament, blănuri, bluze sport, bluzoane,
bolerouri, brâuri (imbrăcăminte), bretele pentru
imbracaminte, caftane, cămăși, camizole de
noapte, cape și pelerine, capoate, cardigane,
centuri din materiale textile, chimonouri, ciorapi,
colanți, combinezoane, confecții, corsete pentru
talie, costume, costume de baie, costume
bărbătești și taioare, costume de damă,
costume de ploaie, costume din trei piese
(articole de îmbrăcăminte), cravate, curele
(accesorii vestimentare), eșarfe, etole (blănuri),
flanele, fracuri, fulare (eșarfe pentru gât),
fuste, gabardine, geci, ghete din piele întoarsă,
gulere, haine de casă, haine de iarnă, haine
tricotate, halate de baie, hanorace, helănci,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
jachete, jachete (îmbrăcăminte), lenjerie intimă
și de noapte, jambiere, jeanși denim, jerseuri
(îmbrăcăminte), maiouri, mantale, manșoane
(îmbrăcăminte), mantouri, mănuși, măști de față
(îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni, pantaloni
scurți, pantaloni sport, pantaloni sportivi,
papioane, pardesiuri, pelerine, ponchouri,
pulover (articole de îmbrăcăminte), pufoaice
(articole de îmbrăcăminte), redingote, rochii de
mireasă, rochii de plajă, rochii de bal, salopete,
șaluri, șalvari, sarafane, sariuri, șorturi, șosete,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
taioare, topuri (articole vestimentare), ținute de
seară, ținută stil casual, trenciuri, treninguri
(pentru sport), tricotaje, tricouri, tunici, uniforme,
veste, voalete, articole de încălțăminte pentru
plajă, papuci de baie, sandale de baie, balerini
(încălțăminte de damă), bascheți, botoșei,
cizme, echipament de gimnastică, espadrile,
galoși, ghete, încălțăminte cu închidere cu
arici, pantofi de gimnastică, încălțăminte de
lucru, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte de sport, încălțăminte de
stradă, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte,
nu pentru sport, mocasini, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru copii, pantofi
cu platformă, pantofi cu role, pantofi de ocazie,
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pantofi de stradă, pantofi pentru dans, papuci de
casă, saboți (încălțăminte), sandale, sneakers,
șlapi, încălțăminte de sport, teniși, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, bandane,
banderole pentru cap, băști, bentițe pentru
cap, berete, bonete, căciuli cu nod, căciuli tip
cagulă, căciuli tricotate, căști de înot, eșarfă
tubulară, fesuri, glugi, jobene, pălării, sepci cu
cozoroc, șaluri de pus pe cap, șepci (articole
de îmbrăcăminte), toci (pălării), turbane, viziere,
accesorii metalice pentru încălțăminte, branțuri,
gulere pentru rochii, îmbrăcăminte.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
de afaceri, administrarea magazinelor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, asistență în afaceri,
asistență privind gestiunea comercială în cadrul
unui contract de franciză, asistență privind
managementul activităților comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
conducerea afacerilor, furnizare de asistență
în afaceri, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, intermediere publicitară,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, managementul activităților comerciale,
managementul relației cu clienții, managementul
și administrarea afacerilor, negociere de
contracte de publicitate pentru terți, negociere de
contracte pentru terți privind achiziția și vânzarea
de produse, organizarea afacerilor, servicii de
administrare de stocuri, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de reprezentanță comercială, abonament
la un pachet media de informații, achiziții
de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea vânzărilor, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu
privire la produse de consum, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanță privind comerțul
în barter, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de larg
consum, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,

furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea de 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
vânzarea-cumpărarea 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, mediere și încheiere
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 pentru terți, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de cumpărări colective, 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, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenții de import și export,
servicii de informare și de consiliere comercială
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pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor de machiaj, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, administrare în
materie de activități de marketing, administrare
de concursuri în scopuri publicitare, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în domeniul comercializării produselor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
creare de texte publicitare, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de informații de
marketing în afaceri, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații publicitare, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit
scop, mostre de produse, 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 plasare de
reclame, organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, plasare de reclame,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de documente publicitare, pregătirea
și distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, producție de
materiale 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 prin
mijloace audiovizuale, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, 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
pentru terți, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin programe tip teleshoping, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, 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 promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicitate, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin bannere, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate radio și
de televiziune, publicitate și reclamă, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de promovare, servicii de publicitate, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, 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 de promovare,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și reclamă, servicii de relații
cu publicul, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii promoționale
comerciale, servicii publicitare în materie de
prestații comerciale.

───────
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(210) M 2021 05172
(151) 07/07/2021
(732) NICUSOR EMANUEL NEDELEA,

ALE. ROTUNDA NR. 1, SC. A, ET.
1, AP. 8, JUDETUL MARAMURES,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

enkidu electric

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2021 05173
(151) 07/07/2021
(732) INOPACT S.R.L., STR. MOS ION

ROATA NR. 19, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INOPACT
consultanță în afaceri

(531) Clasificare Viena:
03.07.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz, gri,
verde, alb, negru

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în management, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță în organizarea
firmelor, consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță privind managementul afacerilor.

───────
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(210) M 2021 05174
(151) 07/07/2021
(732) ROUA DEVELOPMENT SA,

BULEVARDUL PIPERA NR. 1/
L, CLADIREA ADMIN, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

AZUGA APĂ DE IZVOR
NATURAL ALCALINĂ

PLATĂ Izvor de sănătate

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
32. Apă plată, apă potabilă, apă tonică, apă
îmbuteliată, apă gazoasă (sifon), apă de
masă, apă de izvor, apă de ghețar, apă
gazoasă (carbonatată), apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
sifon, produse pentru fabricarea de sifon, ape
minerale și gazoase.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoțional, publicitate, promovare și
marketing, consultanță în marketing, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
prezentarea de produse și servicii în scopuri
promoționale, publicitare, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea și desfășurarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,

servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
ape minerale și gazoase, apă plată, apă potabilă,
apă tonică, apă îmbuteliată, apă gazoasă (sifon),
apă de masă, apă de izvor, apă de ghețar,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
sifon, produse pentru fabricarea de sifon, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de sticle, sticle pentru apă, sticle de băut,
sticle pentru băuturi pentru sportive, sticle
frigorifice, sticle din plastic, sticle din sticlă,
sticlă atomizatoare (goală), sticlă de apă din
plastic (goale), sticle goale pentru pulverizare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul
şi prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de sticle vandute goale, sticle de apă din
alumiuniu goale, servicii de vânzare cu ridicata
şi cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale de dispozitive anticurgere
pentru sticle, bidoane de apă pentru biciclete,
sticle shaker vândute fără conținut, dopuri de
sticlă pentru sticlă, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de sticle de sifon
pentru apă carbogazoasă, sticle pentru produse
farmaceutice vândute goale, sticle de apă
reutilizabile din oțel inoxidabil, servicii de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de termosuri,
bidoane pentru sport vândute fără conținut,
răcitoare pentru sticle, frapiere pentru sticle,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
deschizătoare de sticle electrice și neelectrice,
articole de sticlărie, recipiente de sticlă, flacoane
de sticlă (recipiente), suporturi pentru sticle,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare.

───────

(210) M 2021 05175
(151) 07/07/2021
(732) ANNE-MARIE MARINESCU, STR.

TÂRGU NEAMŢ NR. 14A, BL. B37,
AP. 58, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUDERMA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Cercetare în domeniul cosmeticii, cercetare
medicală, servicii oferite de laboratoare
medicale, cercetare științifică în scop medical,
servicii de cercetare în domeniul medical,
analiza țesuturilor umane pentru cercetări
medicale, servicii de calibrare privind aparatura
medicală, servicii de cercetare medicală și
farmaceutică, analiza serului uman pentru
cercetări medicale, stocare electronică de
dosare medicale, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicală, proiectare și
dezvoltare de aparate pentru diagnostice
medicale, furnizare de informații științifice în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, furnizare de informații și date cu
privire la cercetare și dezvoltare medicală
și veterinară, furnizarea de informații despre
cercetarea științifică și medicală în domeniul
farmaceutic și al studiilor clinice.
44. Servicii oferite de clinici medicale, consultații
medicale, depistare medicală (screening),
ajustare a dispozitivelor auditive, ajustare
dispozitive ortopedice, ajustare lentile de
contact, ambulatorii, analiza alcoolemiei în
scopuri medicale, analiză comportamentală
în scop medical, analiză cosmetică, analiză
de culori (servicii prestate de esteticieni),
analize de depistare a drogurilor, alcoolului
și adn pentru scopuri medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, aplicare de produse cosmetice
pe față și corp, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, asistență
medicală la domiciliu, asistență psihologică,
asistență sanitară, asistență stomatologică,
servicii oferite de case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, servicii
de chiropractică, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie estetică și plastică, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere
cu privire la diete și nutriție, consiliere
farmaceutică, consiliere genetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, consiliere medicală,
consiliere psihologică, consiliere referitoare
la necesitățile medicale ale persoanelor în
vârstă, consiliere și consultanță legate de
stilul de viață în scop medical, consultanță în
nutriție, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
dezintoxicare pentru toxicomani, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
diagnosticarea bolilor, donații de sânge,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de

studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, eliminarea
celulitei, emiterea de rapoarte medicale,
evaluarea controlului greutății, evaluarea riscului
asupra sănătăţii, fizioterapie, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de informații
cu privire la vaccinurile recomandate pentru
călătoriile în străinătate, furnizare de informații
despre controale fizice, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, furnizare
de servicii medicale, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, îngrijire paliativă,
îngrijire medicală ambulatorie, masaj, planificare
familială, servicii de psihiatrie, servicii de
psihoterapie, reabilitare fizică, reabilitarea
toxicomanilor, servicii de reflexologie, servicii
oferite de sanatoriu, servicii balneare pentru
sănătatea şi bunăstarea corpului şi a spiritului,
servicii de acupunctură, servicii de analize
medicale, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de dietetică, servicii de fertilizare în vitro,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire
mentală, servicii de moașe, servicii de terapie,
servicii de telemedicină, servicii de terapie
a insomniei, servicii farmaceutice, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii medicale, servicii obstetrice,
servicii prestate de opticieni, servicii privind
tratamentele de fertilitate, servicii de tratamente
de înfrumusețare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare
stomatologie, tratament cosmetic, tratament și
îngrijire prin biorezonanță.

───────
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(210) M 2021 05176
(151) 07/07/2021
(732) AUREL BUZATU, STR.

LUCEAFĂRULUI NR. 11, BL. F2,
SC. C, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI NR. 51D, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
SAT PETREȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

VD VERY DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Ceasuri computerizate cu funcție de
recunoaștere a amprentei, ceasuri inteligente.
14. Lanțuri de ceas, mecanisme de ceasornic,
brățări de ceas, articole de ceasornicărie, ceasuri
cu brățară, catarame pentru curele de ceas,
brățări pentru ceasuri de mână, brățări metalice
pentru ceasuri, casete pentru ceasuri de mână,
ceasuri, ceasuri de mână, curele de ceas,
curele de ceas din metal, piele sau plastic,
curele de ceas din piele, ceasuri sportive, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
pentru ceas, nu din piele, curele din piele
pentru ceas, curele din plastic pentru ceasuri,
curele pentru ceasuri de mână, cutii pentru
ceasuri, cutii de ceas, curele de ceas din nailon,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
produse de ceasornicărie, piese de ceas, piese
pentru ceasuri, sticlă de ceas, piese și accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului,
curele de încheietură pentru ceasuri, ceasuri
pentru scufundări, ceasuri și ceasuri de mână
în general, ceasuri pentru activități sportive,
ceasuri digitale, ceasuri mecanice cu întoarcere

manuală, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, ceasuri solare, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri de mână elegante,
ceasuri automate, ceasuri digitale care includ
radiouri, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri digitale cu cronometre automate,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasornice de călătorie, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, carcase de ceasuri de
mână, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, casete de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, casete pentru ceasornice
(montate), cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii adaptate pentru păstrarea ceasurilor, cutii
(adaptate) pentru articole de ceasornicărie,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, etuiuri adaptate pentru păstrarea
ceasurilor, cutii pentru ceasuri (ajustate).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de măsurare a timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente

───────

(210) M 2021 05181
(151) 07/07/2021
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC.
A, ET. 2, AP. 11, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)
LARTIST VINURI
LA TIMPUL LOR

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
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per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, furnizarea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, servicii de intermediere
comercială, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eşantioane, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de agenţie de
import-export, servicii de lobby comercial,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, marketing, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a
produselor cuprinse în clasa 33 (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 05183
(151) 07/07/2021
(732) CEZAR CHALLENGE

AGRO SERVICE SRL, STR.
TINERETULUI NR. 64, JUD. TIMIŞ,
SANANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Cezar Challenge
AGRO SERVICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 15.07.01; 18.01.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FDBD10, HEX #F1BB44), negru (HEX
#01070A)

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

7. Mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice
35. Consultanță privind calculul de cost al
comenzilor de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
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servicii, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii ale agențiilor de import,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
comandă (pentru terți), servicii de intermediere
în achiziții, servicii de import și export, servicii
de gestionare a vânzărilor, vânzare prin licitație
publică, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, servicii de reprezentanță
comercială, servicii de intermediere comercială,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole
37. Furnizare de informații privind instalarea de
utilaje, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de mașini și instrumente
agricole, servicii de întreținere a utilajelor, servicii
de instalare pentru utilaje, revizii generale de
utilaje, reparații sau întreținere de mașini și
instrumente agricole, reparații sau întreținere
de mașini și instrumente pentru cultivarea
pământului, reparații de utilaje, reparare de
utilaje industriale

───────


