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Cereri Mărci publicate în 15/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08927 08/01/2021 ANDREI IOAN MAXIM

RALUCA IOANA MAXIM
Progressive Legal Thinking

2 M 2021 00088 08/01/2021 BUTUCEL ROXANA-PATRICIA

3 M 2021 00089 08/01/2021 BUTUCEL ROXANA-PATRICIA Be curious. Be different. Be for
others.

4 M 2021 00090 08/01/2021 INTERCONS MEGA
CONSTRUCT 93 SRL

ALEXANDER BALLROOM

5 M 2021 00091 08/01/2021 PICALEX SRL La Barista COFFEE SHOP

6 M 2021 00092 08/01/2021 BACANIA TEI SRL Bacania Tei Proaspat&Sanatos

7 M 2021 00093 08/01/2021 GVV PRO MANAGEMENT SRL Ferma Gruiu Din ferma noastră
în bucătăria dumneavoastră

8 M 2021 00094 08/01/2021 INTERCONS MEGA
CONSTRUCT 93 SRL

Alexander.IMOB

9 M 2021 00095 08/01/2021 SC ATU SRL ATU HAVE A NICE DAY

10 M 2021 00096 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ

11 M 2021 00097 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ

12 M 2021 00098 08/01/2021 SDG LC AUTO S.R.L. SDG GALATI PIESE AUTO
DEZMEMBRARI

13 M 2021 00099 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ

14 M 2021 00100 08/01/2021 ROYAL COLLECTION SRL Royal Gelato

15 M 2021 00101 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ

16 M 2021 00102 08/01/2021 EXPRES COLET SRL WYZBOX

17 M 2021 00103 08/01/2021 CJ CORPORATION CJ

18 M 2021 00104 08/01/2021 CRISS LEADER ONLINE SRL JHT BABY

19 M 2021 00105 08/01/2021 CRISS LEADER ONLINE SRL JHT CAR

20 M 2021 00106 08/01/2021 ROXANA MIHAELA
IORGULESCU BANDRABUR

model numerologic de
tipologizare

21 M 2021 00107 08/01/2021 SC SCHLOSSER&FRIENDS
SRL

S.0.S CAR

22 M 2021 00109 08/01/2021 FLEXI-MOB TRADING SRL FLEXIMOB PARTENERUL TAU
FLEXIBIL

23 M 2021 00110 08/01/2021 DUMLU MEHMET BULENT smarttest

24 M 2021 00111 08/01/2021 GEORGE-ORLANDO GHIURI SEAYOU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00112 08/01/2021 LA STRADA OPTIC S.R.L. Elegant Optic

26 M 2021 00113 08/01/2021 TIAN TIAN EXPRESS SRL 121 COURIER

27 M 2021 00114 08/01/2021 ASCORP RETELE ELECTRICE
SRL

ASCORP RETELE ELECTRICE

28 M 2021 00115 08/01/2021 IULIAN TIMAR PINUL

29 M 2021 00116 08/01/2021 VLAD INSTAL S.R.L. INSTALATOR 24

30 M 2021 00117 08/01/2021 TARGET NETWORK TARGET

31 M 2021 00118 08/01/2021 TRAIAN-ALEXANDRU VIOR DOCTOR DE PERMISE

32 M 2021 00119 08/01/2021 SIMONA NEAGU CASA DE IMOBILIARE, De la
vis, la realizare!

33 M 2021 00120 08/01/2021 CS SALES AND MARKETING
SRL

SILVIS

34 M 2021 00121 08/01/2021 SC OUTSMART MEDIA SRL outsmart media

35 M 2021 00122 08/01/2021 ELIX SMART BRANDS SRL [o'la] kola

36 M 2021 00123 08/01/2021 GABRIEL-FLORIN-RĂZVAN
MOGOȘ
ADELINA MOGOȘ

MOGOȘ MED

37 M 2021 00124 08/01/2021 SC FOCUS VIEW SRL Miere Cu Drag

38 M 2021 00125 08/01/2021 ALINA-FLORENTINA
MURESAN

www.practiceforinterview.ro

39 M 2021 00126 09/01/2021 DROBOTĂ BENEDICTA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Leomi

40 M 2021 00127 09/01/2021 S.C. LUCOS RESIDENCE
INVEST S.R.L.

PALM RESIDENCE PIPERA

41 M 2021 00128 09/01/2021 LODERANA - ANA CIMPEAN crilovic vesmintebisericesti.ro

42 M 2021 00129 10/01/2021 CEZANA S.R.L. DISTILERIA MAGURA
ZAMFIREI DIN INIMA
CAMPULUI

43 M 2021 00130 10/01/2021 CLASSIC BARBERSHOP SRL CLASSIC Barber Shop

44 M 2021 00131 10/01/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Insider Politic

45 M 2021 00132 10/01/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L..

Hai cu Fetele!
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(210) M 2020 08927
(151) 08/01/2021
(732) ANDREI IOAN MAXIM, ALEEA

BAITA NR. 6, SC. 2, AP.23, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
RALUCA IOANA MAXIM, ALEEA
BAITA NR. 6, SC. 2, AP.23, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Progressive Legal Thinking

(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.

───────

(210) M 2021 00088
(151) 08/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.23

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 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, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreși, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(SMS), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
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servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor 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, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, 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, editare
muzicală, spectacole muzicale, 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 pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, pregătire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire în
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, 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, 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
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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), 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 nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────

(210) M 2021 00089
(151) 08/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
Be curious. Be

different. Be for others.

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 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, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(SMS), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
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de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor 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, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, 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, editare
muzicală, spectacole muzicale, 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, 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
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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), 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 nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────

(210) M 2021 00090
(151) 08/01/2021
(732) INTERCONS MEGA CONSTRUCT

93 SRL, BD. PIPERA NR. 1-IVC,
CLADIREA 1, ET. 1, CAM. 2,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI, 7,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ALEXANDER BALLROOM

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 26.01.03; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
43. 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 de restaurante (servirea mesei), servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────
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(210) M 2021 00091
(151) 08/01/2021
(732) PICALEX SRL, STR. OCTAV

ONICESCU NR. 19B, JUDEȚUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710087,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

La Barista COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 26.13.25; 27.05.01

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

30. Cafea măcinată, boabe de cafea, cafea,
cafea aromată, cafea verde, cafea gata
preparată, espresso, cappuccino.

───────

(210) M 2021 00092
(151) 08/01/2021
(732) BACANIA TEI SRL, BD.

VOLUNTARI NR. 78, STAND B17,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Bacania Tei
Proaspat&Sanatos

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, verde închis,
verde deschis (RGB 127,184,066)

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

29. Legume conservate, fructe deshidratate,
carne afumată, carne ambalată, carne
preparată, murături, produse lactate, ouă,
brânză albă.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, biscuiți crocanți condimentați, gustări
rapide preparate din grâu.
31. Legume crude, fructe crude.
32. Sucuri (băuturi).
39. Livrare de produse de băcănie.

───────

(210) M 2021 00093
(151) 08/01/2021
(732) GVV PRO MANAGEMENT SRL,

ALEEA CRINULUI NR. 9, CAMERA
NR. 2, SAT BALOTEȘTI, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA BALOTEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Ferma Gruiu Din ferma
noastră în bucătăria

dumneavoastră
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(531) Clasificare Viena:
03.04.24; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
29. Salam de porc, salam de vara, salam
victoria, salam haiducesc, salam crud uscat,
parizer, parizer taranesc, cârnați polonezi,
crenvurști, untura porc, untura mangalita, untură
pentru gătit, slănină de porc (burtă) la grătar
(samgyeopsal), jumări de porc, specialitati
din carne de vita, porc, oaie, pasare, carne
afumata, piept curcan afumat, kaizer porc
afumat, muschiulet de mangalita afumat, file de
mangalita afumat, ceafa de mangalita afumata,
muschiulet porc afumat, pulpa de mangalita
afumata, pulpa porc afumata, file porc afumat,
ceafa porc afumata, rasol de porc afumat, ceafa
porc maturata afumata, fleica maturata afumata,
spata limousine afumata, pastrama de vita,
pastrama oaie maturata afumata, muschiulet
oaie afumat, pulpa oaie hituita, mici proaspeti,
pate de ficat, pate de porc, pate de mangalita,
lebar, pateuri din carne, carne de porc, ceafa
porc, cotlet porc, muschiulet porc, muschi file
porc, pulpa porc, scaricica porc, cap de piept
porc, fleica porc, rasol de porc, sorici porc, carne
tocata porc, carne de porc de mangalita, ceafa
de mangalita, cotlet de mangalita, muschiulet de
mangalita, muschi file de mangalita, pulpa de
mangalita, carne de porc preparata: carne porc
la garnita, carne de mangalita la garnita, slanina
de porc proaspata, slanina porc cu usturoi,
slanina de mangalita afumata, carne de vită,
pulpa vita angus, pulpa vita limousine, pulpa
vita romaneasca, vrabioara vita angus, vrabioara
vita limousine, vrabioara vita romaneasca, rasol
cu os vita angus, rasol cu os vita limousine,
rasol cu os vita romaneasca, muschiulet vita
angus, muschiulet vita limousine, muschiulet vita
romaneasca, tomahawk vita angus, tomahawk
vita limousine, tomahawk vita romaneasca,
antricot vita angus, antricot vita limousine,
antricot vita romaneasca, carne de vita tocata,
pachet carne pentru gatit, pachet carne pentru
gratar, pachet carne de vita pentru ciorba,
organe animale, ficat, inima, rinichi, carne de vită
preparată, carne pentru burgeri, carne de vită
feliată, t-bone din carne de vita angus, t-bone
din carne de vita limousine, t-bone din carne
de vita romaneasca, grăsime din carne de vită,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne de
vită, felii de carne de oaie, carne de miel, carcasa
miel, cotlet miel, ceafa miel, coaste miel, gat miel,
organe miel, cap miel, pulpa miel fata, pulpa miel
spate, carne de oaie, pastrama berbecut, cotlet
berbecut, muschiulet berbecut, coasta berbecut,
pastrama suffolk, cotlet berbecut suffolk, pulpa

berbecut, carne de oaie preparata: pastrama
oaie maturata afumata, muschiulet oaie afumat,
pulpa oaie hituită, carne de pasăre, carne de
pasăre congelată, carne de pasăre de curte,
cârnați, cârnați din carne de porc afumati, cârnați
din carne de oaie afumati, cârnați din carne
de vita si porc, cârnați cu cascaval, cârnați
plescoi, cârnați de mangalita, cârnați sticks (din
carne de vita-oaie), cârnați oaie-vita afumati,
cârnați de casă tip csabai (cioboi), cârnați de
bere, cârnați din carne de vita limousine, cârnați
proaspeti din carne de porc, cârnați cruzi, cârnați
la barda, cârnați facuti dupa retete traditionale,
cârnați chorizo, cârnați din carne de pui, tobă
de casa, tobă afumata, caltabos, chiftele din
pește, produse din carne de miel, drob, icre de
pește, preparate, icre de pește procesate, icre
de hering uscate, icre preparate pentru consum
uman, pastă de icre de crab, icre de somon de
mare de uz alimentar preparate, icre de păstrăv
de mare de uz alimentar, ouă și produse din ouă,
burtă de vită, hamburgeri de vită, fileuri de pește
la grătar, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), pui la grătar (yakitori).
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 salam de porc, salam de vara, salam
victoria, salam haiducesc, salam crud uscat,
parizer, parizer taranesc, cârnați polonezi,
crenvurști, untura porc, untura mangalita, untură
pentru gătit, slănină de porc (burtă) la grătar
(samgyeopsal), jumări de porc, specialitati
din carne de vita, porc, oaie, pasare, carne
afumata, piept curcan afumat, kaizer porc
afumat, muschiulet de mangalita afumat, file de
mangalita afumat, ceafa de mangalita afumata,
muschiulet porc afumat, pulpa de mangalita
afumata, pulpa porc afumata, file porc afumat,
ceafa porc afumata, rasol de porc afumat, ceafa
porc maturata afumata, fleica maturata afumata,
spata limousine afumata, pastrama de vita,
pastrama oaie maturata afumata, muschiulet
oaie afumat, pulpa oaie hituita, mici proaspeti,
pate de ficat, pate de porc, pate de mangalita,
lebar, pateuri din carne, carne de porc, ceafa
porc, cotlet porc, muschiulet porc, muschi file
porc, pulpa porc, scaricica porc, cap de piept
porc, fleica porc, rasol de porc, sorici porc, carne
tocata porc, carne de porc de mangalita, ceafa
de mangalita, cotlet de mangalita, muschiulet de
mangalita, muschi file de mangalita, pulpa de
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mangalita, carne de porc preparata: carne porc
la garnita, carne de mangalita la garnita, slanina
de porc proaspata, slanina porc cu usturoi,
slanina de mangalita afumata, carne de vită,
pulpa vita angus, pulpa vita limousine, pulpa
vita romaneasca, vrabioara vita angus, vrabioara
vita limousine, vrabioara vita romaneasca, rasol
cu os vita angus, rasol cu os vita limousine,
rasol cu os vita romaneasca, muschiulet vita
angus, muschiulet vita limousine, muschiulet vita
romaneasca, tomahawk vita angus, tomahawk
vita limousine, tomahawk vita romaneasca,
antricot vita angus, antricot vita limousine,
antricot vita romaneasca, carne de vita tocata,
pachet carne pentru gatit, pachet carne pentru
gratar, pachet carne de vita pentru ciorba,
organe animale, ficat, inima, rinichi, carne de vită
preparată, carne pentru burgeri, carne de vită
feliată, t-bone din carne de vita angus, t-bone
din carne de vita limousine, t-bone din carne
de vita romaneasca, grăsime din carne de vită,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne de
vită, felii de carne de oaie, carne de miel, carcasa
miel, cotlet miel, ceafa miel, coaste miel, gat miel,
organe miel, cap miel, pulpa miel fata, pulpa miel
spate, carne de oaie, pastrama berbecut, cotlet
berbecut, muschiulet berbecut, coasta berbecut,
pastrama suffolk, cotlet berbecut suffolk, pulpa
berbecut, carne de oaie preparata: pastrama
oaie maturata afumata, muschiulet oaie afumat,
pulpa oaie hituită, carne de pasăre, carne de
pasăre congelată, carne de pasăre de curte,
cârnați, cârnați din carne de porc afumati, cârnați
din carne de oaie afumati, cârnați din carne
de vita si porc, cârnați cu cascaval, cârnați
plescoi, cârnați de mangalita, cârnați sticks (din
carne de vita-oaie), cârnați oaie-vita afumati,
cârnați de casă tip csabai (cioboi), cârnați
de bere, cârnați din carne de vita limousine,
cârnați proaspeti din carne de porc, cârnați
cruzi, cârnați la barda, cârnați facuti dupa retete
traditionale, cârnați chorizo, cârnați din carne
de pui, tobă de casa, tobă afumata, caltabos,
chiftele din pește, produse din carne de miel,
drob, icre de pește, preparate, icre de pește
procesate, icre de hering uscate, icre preparate
pentru consum uman, pastă de icre de crab,
icre de somon de mare de uz alimentar, icre
de păstrăv de mare de uz alimentar, ouă și
produse din ouă, burtă de vită, hamburgeri de
vită, fileuri de pește la grătar, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
pui la grătar (Yakitori), 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 vanzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin

intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare 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.
43. Servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, prepararea alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de alimentatie publica, servicii contractuale de
alimentație, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00094
(151) 08/01/2021
(732) INTERCONS MEGA CONSTRUCT

93 SRL, BD. PIPERA NR. 1-IVC,
CLADIREA 1, ET. 1, CAM. 2,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI, 7,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Alexander.IMOB

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.13

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

clase:
37. Construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicie de construcții de case,
servicii de construcție de clădiri, servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcție de clădiri pe bază de comandă,
servicii de construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de construcție de proprietăți,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcție de proprietăți comerciale,
servicii de construcții civile, servicii de construcții,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, servicii de construcții de locuințe pe
bază de comandă.

───────

(210) M 2021 00095
(151) 08/01/2021
(732) SC ATU SRL, STR. LIBERTĂŢII,

BL. B1, SC. 1, ET. 1, AP. 3, JUD.
GIURGIU, BOLINTIN VALE,
085100, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

ATU HAVE A NICE DAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, argintiu, gri,
verde, mov, roșu, galben, portocaliu

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul prin intermediul rețelelor
informatice mondiale a produselor alimentare, a
detergenților, produselor cosmetice, produselor
de curățenie, produselor pentru curățenie,
reclamă, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou în legătură cu produse alimentare,
detergenți, produse cosmetice, produse de
curățenie, produse pentru curățenie, informații
despre vânzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu funcție
de căutare, cu privire la produse alimentare,
detergenți, produse cosmetice, produse de
curățenie, produse pentru curățenie, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la produse alimentare, detergenți,
produse cosmetice, produse de curățenie,
produse pentru curățenie.
36. Asigurări, administrarea asigurărilor,
asigurări medicale, garanții de asigurări,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/01/2021-10/01/2021

asigurări pentru clădiri, asigurări de călătorie,
asigurări de credite, brokeraj de asigurări,
asigurări pentru întreprinderi, gestionare de
asigurări, asigurări pentru birouri, asigurări de
viață.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de construcții,
construirea de zone rezidențiale, servicii
de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
Consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, promovare
(construire) de proiecte imobiliare, servicii de
antreprenoriat, și anume realizarea proiectelor
de construcție.
39. Transportul pasagerilor, transport, transport
de marfă, transport terestru, transport rutier,
transport securizat.

───────

(210) M 2021 00096
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.02

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, roșu

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

9. Aparate/camere foto și camere video, ochelari
(optică), ochelari de soare, ochelari de vedere,
ochelari pentru cinematograf, ochelari pentru
sport, veste de salvare, încărcătoare de
baterii, cabluri usb, aparate și instrumente
audio și vizuale electrice, hardware și
dispozitive periferice pentru computer, aparate
pentru citirea muzicii digitale, difuzoare, căști,
huse pentru telefoane mobile, software de
jocuri pe computer descărcabil, software de
jocuri de realitate virtuală, aplicații pentru
telefoane inteligente, program de calculator
(înregistrate sau descărcabile), cartușe pentru
jocuri video, manusi de protectie, căști
de protecție, masti de protectie, înregistrări
fonografice, cd-uri, dvd-uri, înregistrări video
digitale descărcabile, suport de înregistrare
digital, conținut media descărcabil, animație
descărcabilă, fișiere muzicale descărcabile,
fișiere de imagine descărcabile, fișier multimedia
descărcabil, cupon descărcabil, desene
animate descărcabile, publicații electronice
descărcabile, programe de jocuri pentru
calculator descărcabile, mașini și aparate
cinematografice, carduri magnetice codificate,
cântare pentru masurarea greutatii care nu
sunt de uz medical, mașini și instrumente
de telecomunicații, aparate electronice de
prevenire a furtului, altele decât cele pentru
vehicule, sistem de sonorizare home theater,
aparate și instrumente de măsurare, instrumente
matematice, senzori de temperatură a aerului,
căști de comunicații, aparate cu raze X, magneți
decorativi pentru frigider, software de jocuri
mobile descărcabil, certificate cadou mobile
descărcabile, jocuri pe computer descărcabile
pentru câștigarea de premii sau cupoane,
portofele electronice descărcabile, etichetă
RFID cu cipuri integrate, etichetă care poartă
înregistrări electronice sau informații codificate,
aplicații pentru streaming de suporturi digitale,
imagini, muzică, audio, software educațional
descărcabil, cărți digitale descărcabile de pe
internet.

───────
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(210) M 2021 00097
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.02

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, roșu

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

20. Fotolii și scaune, fotolii și scaune cu
efecte speciale, scaune de cinematograf pentru
vizionarea de filme de realitate virtuală, scaune
de cinematograf, fotolii și scaune cu efecte
speciale precum vânt, parfum, pulverizare de
apă, mișcare, vibrații, fum, bule, laser sau bliț,
scaune de cinematograf cu efecte speciale
precum vânt, miros, apă pulverizată, mișcare,
vibrații, fum, bule, laser sau bliț, scaune de
cinematograf de atracție specială cu simulatoare
de mișcare încorporate și efecte speciale pentru
utilizare în cinematografe, parcuri tematice,
muzee, centre de educație și știință, galerii
interactive, locuri de atracție speciale și locuri
de divertisment, scaune de distracție pentru
efectele de audiență ale filmelor în facilități
de distracție cu efecte speciale, cum ar fi
vânt, miros, apă pulverizată, mișcare, vibrații,
fum, bule, laser sau bliț, placi memoriale
nemetalice din os, fildeș, ipsos, plastic, ceară,
lemn, coajă, chihlimbar, cupe trofeu memoriale
nemetalice din os, fildeș, ipsos, plastic, ceară,
lemn, coajă, chihlimbar, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mobila, oglinzi, rame pentru

tablouri, perne, paturi și saltele, oglindă de
mână, biblioteci, ventilatoare plate de mână,
accesorii pentru acoperirea interioara pentru
ferestre, și anume jaluzele verticale, mobilier
de camping, perne coreene (bangsuk), suporturi
pentru umbrele, birouri.

───────

(210) M 2021 00098
(151) 08/01/2021
(732) SDG LC AUTO S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 2, BL. K5A,
SC. 4 AP. 74, JUDETUL GALATI,
GALATI, 800274, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

SDG GALATI PIESE
AUTO DEZMEMBRARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
12. Părți și accesorii pentru vehicule.

───────
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(210) M 2021 00099
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.02

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

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

35. Publicitate cinematografică, servicii de
publicitate, în special publicitate de text
publicat de alții, servicii de publicitate și
informații comerciale prin internet, servicii de
publicitate, în special promovare de bunuri
și servicii ale altora prin publicitate în
cinematografe și promovare de filme pentru
terți prin publicitate în cinematografe, închiriere
de spații publicitare și materiale publicitare,
productie de filme publicitare, organizare de
expoziții comerciale și publicitare, publicare
de materiale publicitare, publicitate online
printr-o rețea de calculatoare, demonstratii
de produse, managementul afacerilor de
artiști, interpreți, animatori, managementul
afacerilor de teatru și cinematografie, licitație
oferită pe internet, servicii de agenții de
import-export, gestionarea centrelor de apeluri
telefonice pentru terți, marketing, servicii
de comercializare, servicii de administrare
a afacerilor legate de franciză, gestionarea
bazelor de date computerizate, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
servicii de intermediere cu amănuntul legate de

vânzarea prin corespondență prin comunicații
electrice, și anume promovarea bunurilor
și serviciilor altora prin intermediul unui
centru comercial on-line, servicii de comandă
on-line care conțin o mare varietate de
bunuri de consum ale altora, accesibile și
prin telefon, fax și comandă prin poștă,
furnizarea de servicii de director de informații
comerciale on-line pe internet, servicii pentru
furnizarea de informații privind comerțul exterior,
promovarea vânzărilor pentru terți, magazine cu
amănuntul, supermarketuri, servicii de vânzare
cu amănuntul, magazin comercial complet prin
internet, și anume, servicii de magazine cu
amănuntul on-line, servicii de vânzare cu
amănuntul de suveniruri, în special accesorii,
căni, afișe, jucării, magazine de vânzare cu
amănuntul pentru hot dog, pâine, prăjituri,
cafea, bere, umbrele, păpuși, floricele, tăiței
instant, ciocolată, nuci procesate, gustări pe
bază de orez, băuturi, tricouri, papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la software de calculator furnizate prin internet
și comunicații în rețea electronică, magazine
de panificație cu amănuntul, servicii de
delicatese cu amănuntul, magazine alimentare
cu amănuntul, servicii de farmacie cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
cu cereale prelucrate, produse prelucrate
pe bază de cereale, condimente, fructe,
produse de cofetărie, pâine, gumă, bomboane,
ciocolată, băuturi răcoritoare, băuturi procesate
cu fructe, preparate farmaceutice, pungi, poșete,
îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp,
cosmetice , ustensile cosmetice, articole de
înfrumusețare, preparate de curățat, mobilă,
electrocasnice, ustensile de bucătărie, accesorii
de modă, bijuterii și ceasuri, servicii de
magazin online cu cereale prelucrate, produse
procesate pe bază de cereale, condimente,
fructe, cofetărie, pâine, gumă, bomboane,
ciocolată, băuturi răcoritoare, băuturi procesate
cu fructe, preparate farmaceutice, pungi, poșete,
îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp,
cosmetice, ustensile cosmetice, articole de
înfrumusețare, preparate de curățat, mobilă,
electrocasnice, ustensile de bucătărie, accesorii
de modă, bijuterii și ceasuri, servicii de magazine
optice de vânzare cu amănuntul, servicii de
magazine de papetărie cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul cu carne procesată,
servicii de vânzare cu amănuntul cu fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu făină și
preparate din cereale, servicii de vânzare cu
amănuntul cu pește și crustacee conservate,
servicii de vânzare cu amănuntul cu cereale
neprelucrate, servicii de vânzare cu amănuntul
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cu fructe și legume proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul cu sos, servicii de
vânzare cu amănuntul cu băuturi din fructe
și sucuri de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu ustensile de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul cu gustări
pe bază de fasole, servicii de vânzare cu
amănuntul cu produse prelucrate pe bază de
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul cu
condimente chimice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul cu făină pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul cu
produse alimentare pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul cu produse de cofetărie
congelate, servicii de vânzare cu amănuntul cu
gustări pe bază de cereale, servicii de vânzare
cu amănuntul cu găluște, servicii de vânzare
cu amănuntul cu gustări pe bază de larve,
servicii de vânzare cu amănuntul cu preparate
de curățat, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru orez fiert ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul pentru prânzuri preambalate
constând în principal din orez și inclusiv carne,
pește sau legume, servicii de comandă on-
line, servicii de procesare administrativă în
domeniul livrării mărfurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul cu alimente procesate și preparate,
preparate și băuturi pregătite, administrarea
unui program de fidelizare a consumatorilor
pentru promovarea serviciilor de restaurant și de
vânzare cu amănuntul, servicii de înregistrare a
cadourilor, furnizarea de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
de recenzii ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine publicitate, administrarea afacerilor
de hoteluri, vânzări de detergenți, adezivi și
preparate chimice pentru stabilizarea solului,
distribuția de detergenți, adezivi și preparate
chimice pentru stabilizarea solului, vânzări de
alimente, vânzări de alimente cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 00100
(151) 08/01/2021
(732) ROYAL COLLECTION SRL, STR.

TOPORASULUI NR. 51, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500372,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Royal Gelato

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.01.18

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
Red 032), portocaliu (Pantone PMS
1645), roz (Pantone PMS 516), beige
(Pantone PMS 728, PMS 712, PMS
721), albastru (Pantone PMS 648)

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

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), torturi de înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, batoane
de înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, deserturi
cu înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată sub formă de sandviș, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înlocuitori pentru
înghețată pe bază de soia, înghețată care nu
e preparată din produse lactate, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, sosuri pentru înghețată,
înghețată de fructe, înghețată pe băț, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata), lianți
pentru înghețată, prafuri de înghețată instant,
prăjituri pe bază de înghețată, băuturi pe bază de
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, produse
de cofetărie cu înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, arome
folosite pentru preparea de înghețată (altele
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decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, administrarea afacerilor în
sistem de franciză.
43. Servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată.

───────

(210) M 2021 00101
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.02

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, roșu

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

38. Servicii de transmisie prin satelit, servicii de
comunicații, și anume, transmitere de imagini,
conținut audio și multimedia prin internet, servicii
de difuzare pe internet, difuzarea de programe
de teleshopping, difuzarea de programe de
televiziune utilizând servicii de televiziune la
cerere și cu vizionare cu plată, transmisie video
la cerere, difuzarea de filme și televiziune
prin rețele de comunicații mobile, servicii de
difuzare a televiziunii cu abonament, furnizarea
accesului la portaluri de internet mobil sub

formă de rețele globale de informații informatice,
servicii de difuzare media digitale, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală
pe internet, trimiterea de mesaje electronice
pentru serviciul de informații despre cumpărături,
furnizarea accesului la platforme și portaluri
pe internet, transmiterea de știri, servicii de
streaming video, audio și de televiziune, servicii
de difuzare a televiziunii prin cablu, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare de
televiziune, transmisie de conținut multimedia
prin rețele de comunicații, transmitere de fișiere
digitale, transmisie electronică și streaming de
conținut media digital pentru terți prin rețele
de calculatoare globale și locale, furnizare
accesului la internet, și anume, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, difuzare
digitală de programe de televiziune, transmisie
digitală, și anume, difuzare de programe
prin internet, servicii de radiodifuziune pe
internet, difuzare de filme, difuzare de filme
cu efecte de audiență a filmelor, cum ar fi
vânt, parfum, pulverizare de apă, mișcare,
vibrații, fum, bule, laser sau bliț, servicii de
streaming video prin internet, cu filme, drame,
spectacole de varietăți, videoclipuri muzicale,
comedii și documentare, transmitere de text,
fotografie și video prin intermediul aplicației
pentru telefon inteligent, furnizare de camere
de chat online, panouri de afișare și forumuri
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de computere referitoare la divertisment, muzică,
concerte, videoclipuri, radio, televiziune, film,
știri, sport, jocuri și evenimente culturale,
servicii de transmisie la cerere de date,
audio, video, jocuri și conținut multimedia,
furnizare de servicii de streaming de filme,
muzică, video, jocuri și conținut multimedia,
transmisie de jocuri electronice pentru terți prin
intermediul internetului, furnizarea accesului la
o comunitate virtuală online prin internet sau
mobil, furnizare de echipamente de comunicații
pentru transmiterea și recepția de conținut
online, difuzare audio, video și multimedia prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe de televiziune, filme cinematografice
și alte conținuturi audiovizuale și multimedia prin
protocol de internet și rețele de comunicații.

───────
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(210) M 2021 00102
(151) 08/01/2021
(732) EXPRES COLET SRL, STR.

AUREL VLAICU 78, MEZANIN
BIROUL 16, JUD. IAŞI, IASI,
700831, IAȘI, ROMANIA

(540)
WYZBOX

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 00103
(151) 08/01/2021
(732) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-

RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
011694, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.22; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, roşu

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

41. Servicii oferite de cinematografe, servicii
oferite de cinematografe care oferă efecte
de audiență filmelor, cum ar fi vânt, parfum,
pulverizare de apă, mișcare, vibrații, fum,

bule, laser sau bliț, producţie de programe
de televiziune, producţie si distribuţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea
de filme și programe de televiziune care nu
pot fi descărcate prin intermediul unui serviciu
video la cerere, prezentări cinematografice de
realitate virtuală, producţie şi distribuţie de
înregistrări audio, furnizarea de muzică on-
line, care nu poate fi descărcată, prezentare
de spectacole live, prezentarea spectacolului
muzical, servicii de impresar, și anume,
organizarea de spectacole live, servicii de
producție de animație, divertisment sub formă
de spectacole live sub formă de piese
și concerte, organizarea și desfășurarea de
evenimente de experiență culturală, organizarea
și conducerea de spectacole și spectacole
culturale, distribuție de filme cinematografice,
servicii de divertisment, și anume, planificarea
și conducerea unei serii de festivaluri de film,
producție cinematografică, studiouri de film,
închiriere de filme cinematografice, publicare
și editare de materiale tipărite, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), înregistrări
video, servicii de reporteri de știri, furnizarea
de facilități de distracție, organizare de rezervări
de bilete pentru filme, organizare de rezervări
de bilete pentru spectacole și alte evenimente
de divertisment, organizarea și conducerea de
expoziții în scopuri de divertisment, culturale
sau educaționale, furnizare de informații și date
referitoare la filme, servicii de jocuri, servicii de
parcuri de distracții și parcuri tematice, fotografie,
furnizare și exploatare de facilități de distracție,
furnizarea de facilități de distracție, și anume,
facilități de cinematograf, mașini de jocuri
arcade, plimbări în parcuri de distracții, mașini
de joc cu efecte speciale, furnizarea de facilități
pentru filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, furnizarea de facilități
sportive, planificare de petreceri (divertisment),
instrucțiuni în actorie, cântare și dans(instruire),
servicii de rezervare și rezervare de bilete pentru
divertisment, evenimente sportive și culturale,
servicii de agenții de cumpărare pentru bilete, și
anume achiziționarea de bilete la evenimente de
divertisment pentru terți în scopuri comerciale,
proiecție de filme în cinematografe, publicare de
cărți și reviste electronice în domeniul culturii,
spectacolelor și călătoriilor, servicii de educație,
și anume, furnizarea de educație pentru artiști
în natură de cursuri în domeniile artei, muzicii,
dansului, jocului, organizarea și desfășurarea de
convenții în domeniul festivalurilor, organizarea
și desfășurarea de convenții în domeniul
jocurilor, evenimentelor culturale, spectacolelor,
servicii de divertisment sub forma prezentării
de servicii de audiție de cântat live, organizare
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de concursuri în domeniul educației sau
divertismentului, servicii de karaoke, furnizare
de muzică digitală prin dispozitive mobile,
organizare de evenimente și activități culturale,
organizare de concursuri de frumusețe, editare
de cărți, reviste, furnizarea unui joc de
calculator on-line prin internet în domeniul
jocurilor de rol, sport, strategie, raportare
fotografică, educație profesională și formare in
domeniul înfrumuseţării, organizarea, aranjarea
si coordonarea de evenimente, și anume,
prezentări de modă, demonstrații de modă și
concursuri în domeniul modei, cosmeticelor,
abilităților de înfrumusețare, fitnessului fizic în
scopuri de divertisment, producția de spectacole
live, servicii de jocuri online, furnizarea de
informații de divertisment prin intermediul unui
site web, instruire în practica muzicală, închiriere
de înregistrări audio prin internet online,
furnizarea de publicații electronice online, care
nu pot fi descărcate, rezervare de locuri pentru
spectacole, închiriere de spectacole, furnizare
de programe de divertisment multimedia prin
televiziune, bandă largă, servicii wireless și on-
line, planificarea spectacolelor de divertisment,
compoziție de cântece, împrumutare de cărți și
alte publicații, furnizare de cursuri de predare
în limbi străine, servicii de ghid turistic de
călătorie, informaţii despre calatorii, organizarea
concursurilor de audiție a cântăreților, instrucțiuni
de gătit (instruire).

───────

(210) M 2021 00104
(151) 08/01/2021
(732) CRISS LEADER ONLINE SRL,

SOSEAUA ANDRONACHE NR. 87,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022521,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JHT BABY

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

28. Jucării-balansoar, jucării muzicale, vehicule
(jucării), jucării cu balansare, jucării de călărit,
jucării de împins, jucării cu roți, jucării de exterior,
căluți-balansoar (jucării).
35. Servicii de comerț cu amănuntul online.

───────

(210) M 2021 00105
(151) 08/01/2021
(732) CRISS LEADER ONLINE SRL,

SOSEAUA ANDRONACHE NR. 87,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022521,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JHT CAR

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

28. Jucării-balansoar, jucării muzicale, vehicule
(jucării), jucării cu balansare, jucării de călărit,
jucării de împins, jucării cu roți, jucării de exterior,
căluți-balansoar (jucării).
35. Servicii de comerț cu amănuntul online.

───────

(210) M 2021 00106
(151) 08/01/2021
(732) ROXANA MIHAELA IORGULESCU

BANDRABUR, STR. VANTULUI
13 - 17,ET.4, AP. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031866,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
model numerologic

de tipologizare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire.

───────
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(210) M 2021 00107
(151) 08/01/2021
(732) SC SCHLOSSER&FRIENDS

SRL, STR. IRIMICULUI, NR.2,
BL1, SC.2, ET.1, AP.43, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S.0.S CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 26.01.16; 29.01.12

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

9. Aplicaţie (software) mobilă pentru android şi
IOS.
42. Creare de aplicatie mobilă pentru android şi
IOS, Creare de web site.

───────

(210) M 2021 00109
(151) 08/01/2021
(732) FLEXI-MOB TRADING SRL, STR

INTERIOARA 3 NR.6A, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900330, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FLEXIMOB PARTENERUL
TAU FLEXIBIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis

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

1. Poliuretan.
20. Saltele de pat cu excepţia celor pentru uz
medical.

───────

(210) M 2021 00110
(151) 08/01/2021
(732) DUMLU MEHMET BULENT, STR.

ION GHICA NR. 240A, JUDEŢ
DAMBOVITA, RACARI, 137385,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

smarttest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00111
(151) 08/01/2021
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STR MUNCEL NR.39C, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SEAYOU

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2021 00112
(151) 08/01/2021
(732) LA STRADA OPTIC S.R.L.,

STR. SF. AGNES, NR. 17, LOT
1, CAMERA 63, JUDEŢ ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Elegant Optic

(531) Clasificare Viena:
16.03.13; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
de ochelari, ochelari optici, lentile corective
(optice), carcase pentru lentile de contact, rame
pentru ochelari și ochelari de soare, carcase
pentru ochelari, cordoane pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari, cleme pentru ochelari solari,
ochelari optici 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, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
de ochelari, ochelari optici, lentile corective
(optice), carcase pentru lentile de contact, rame
pentru ochelari și ochelari de soare, carcase
pentru ochelari, cordoane pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari, cleme pentru ochelari solari,
ochelari optici, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la a ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile de
ochelari, ochelari optici, lentile corective (optice),
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carcase pentru lentile de contact, rame pentru
ochelari și ochelari de soare, carcase pentru
ochelari, cordoane pentru ochelari, lanțuri pentru
ochelari, cleme pentru ochelari solari, ochelari
optici, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, lentile de ochelari, ochelari optici,
lentile corective (optice), carcase pentru lentile
de contact, rame pentru ochelari și ochelari
de soare, carcase pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, lanțuri pentru ochelari, cleme
pentru ochelari solari, ochelari optici (exceptând
transportul), 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.
44. Consultații medicale, servicii prestate de
opticieni, montarea de lentile optice, ajustare
lentile de contact, servicii de teste de vedere,
servicii de oftalmologie, servicii de optometrie,
servicii de control al vederii, montarea lentilelor
optice și de contact, stabilirea dioptriilor,
montarea lentilelor optice și de contact.

───────

(210) M 2021 00113
(151) 08/01/2021
(732) TIAN TIAN EXPRESS SRL, CALEA

BUCUREŞTILOR, NR. 224K,
CLADIREA ADMINISTRATIVA (CA),
ETAJ 4, BIROU CA 45, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
121 COURIER

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

39. Servicii de curierat, servicii de transport,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
de călătorii.

───────

(210) M 2021 00114
(151) 08/01/2021
(732) ASCORP RETELE ELECTRICE

SRL, STR. NUFARULUI NR. 3A,
COM. SNAGOV, JUDEŢ ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ASCORP RETELE ELECTRICE

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

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

37. Servicii de instalații electrice, servicii de
instalare (amplasare) de rețele de alimentare
cu electricitate, servicii asigurate de electricieni,
instalare de sisteme electrice de iluminat și
de sisteme de alimentare electrică, consiliere
referitoare la prevenirea blocajelor în liniile de
instalații, renovarea instalației electrice, servicii
de consiliere cu privire la instalarea centralelor
electrice.
42. Servicii de inginerie electrică, servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice, proiectare de sisteme electrice,
servicii de proiectare.

───────
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(210) M 2021 00115
(151) 08/01/2021
(732) IULIAN TIMAR, STR. LIBERTATII

NR. 1, BL. 69, AP. 34, JUDEŢ
SIBIU, MEDIAS, 551143, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PINUL

(531) Clasificare Viena:
05.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

(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.

───────

(210) M 2021 00116
(151) 08/01/2021
(732) VLAD INSTAL S.R.L., STR.

CRASNA, NR. 39, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

INSTALATOR 24

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 24.15.01; 29.01.12; 27.07.01

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

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, instalații
de încălzire centrală, întreținere de instalații
sanitare, servicii de instalații electrice, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
izolarea instalațiilor de conducte, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, instalare de instalații
pentru băi, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, recondiționarea instalațiilor de aer
condiționat, instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, reparare și întreținere de instalații
electronice, întreținere și reparare de instalații
solare, întreținere și reparații de instalații de
încălzire, instalare și întreținere de instalații
termice solare, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, servicii de instalații de mașinării
electrice și de generatoare, 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, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, lucrări
de construcții subterane legate de instalații
sanitare, curățarea instalațiilor de conducte de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor, readaptare
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a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate, reparare și întreținere de aparate și
instalații de răcit, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
renovarea conductelor subterane, servicii pentru
repararea conductelor, întreținere și reparații
de conducte, servicii de întreținere a tuburilor,
servicii de curățare a tuburilor, desfundarea
canalelor de scurgere, detectarea scurgerilor în
interiorul clădirilor, montare de țevărie, montarea
și îngroparea cablurilor, montarea izolației la țevi,
montarea izolației la cavitățile din perete.

───────

(210) M 2021 00117
(151) 08/01/2021
(732) TARGET NETWORK, STR.

EUFROSINA POPESCU NR.
54 CAMERA 2, BL. 37A+B, SC.
D, ET. 8, AP. 166, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
TARGET

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate, inclusiv promovarea
vânzării de produse şi servicii pentru terţi prin
transmiterea de material publicitar şi difuzarea
de mesaje publicitare prin reţele informatice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de informaţii comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, promovarea vânzării la produselor
şi/sau servicii ale terţilor pe un site şi/
sau un portal de internet, publicitate, inclusiv
promovare aferentă vânzării de articole si

servicii pentru terti, prin transmiterea materialului
publicitar si difuzarea mesajelor publicitare
prin retelele informatice, publicitate la serviciile
altor vânzători, permiţând clienţilor să vadă
şi să compare comod produsele şi serviciile
acelor vânzători, studii de piata, analize de
piaţă, publicitate directă prin poştă, servicii
de promovare, publicitate, organizarea şi
coordonarea de spectacole comerciale în
scopuri de afaceri comerciale sau publicitare,
informaţii şi asistenţă privind furnizarea şi
promovarea mărfurilor şi serviciilor şi alegerea
şi prezentarea produselor, furnizare de informaţii
şi consiliere potenţialilor cumpărători de mărfuri,
bunuri şi servicii, informaţii pentru afaceri,
informaţii comerciale furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
gestiunea afacerilor de comerţ cu amănuntul
pentru terţi, prezentare de bunuri în mijloace de
comunicare, pentru vânzări, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianţii cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere şi consultanţă cu privire
la toate serviciile menţionate mai sus, servicii
de relaţii cu publicul, servicii de informare în
legătură cu achiziţionarea online, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de consultanță,
și anume, consultare creativă și strategică
privind dezvoltarea și producerea de campanii
de marketing pentru terți, prelucrare de comenzi
de case de expediţie, publicitate şi marketing
cu privire la pagini comerciale web on-line,
prelucrare de date, compilare de date în baze de
date electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, regruparea, în folosul terţilor,
a unei game variate de furnizori de servicii,
permiţându-le clienţilor să vadă şi să aleagă
comod respectivele servicii ale furnizorilor prin
intermediul telecomunicaţiilor, servicii de lanţ de
magazine, servicii de agenţii de import-export,
închirierea de timp şi spaţiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spatii pe
site-uri în scopul de a face reclamă pentru
bunuri şi servicii, publicarea textelor publicitare
online, prezentarea produselor în toate mediile
de comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, servicii de achiziții, inclusiv
asigurarea pentru alții a unor surse de
aprovizionare și a condițiilor de cumpărare
pentru diverse bunuri și servicii, gestionarea
afacerilor pentru terți, inclusiv, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale, organizarea
de contracte pentru cumpărarea și vânzarea
de bunuri și servicii și furnizarea de informații
despre prețurile bunurilor și serviciilor, furnizori
și afaceri, servicii informatice care furnizează
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acces la informații prin intermediul rețelelor de
calculatoare referitoare la companii.

───────

(210) M 2021 00118
(151) 08/01/2021
(732) TRAIAN-ALEXANDRU VIOR, STR.

CONSTANTIN BRANCUSI NR. 130,
SAT SANDRA, JUD. TIMIS, COM.
SANDRA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

(540)
DOCTOR DE PERMISE

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

35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, servicii de
publicitate și promovare, precum și servicii de
consultanță aferente, servicii de consultanță
privind relațiile publice, consultanță în domeniul
cercetării pieței, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii online
de prelucrare de date, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, abonamente
la servicii de baze de date prin telecomunicații.
41. Instruire pentru șoferi, instruire pentru șoferi
de curse, instruire pentru șoferi de vehicule
comerciale, instruire, instruirea conducătorilor
auto, oferte de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire, servicii de instruire și
formare, servicii de instruire privind întreținerea
vehiculelor, punere la dispoziție de cursuri
de instruire, furnizarea de instruire online,
furnizare de cursuri de instruire online, formare
pentru șoferi de vehicule comerciale, servicii de
pregătire pentru șoferi în vederea îmbunătățirii
aptitudinilor de șofat, servicii de școli de șoferi
(instruire).

───────

(210) M 2021 00119
(151) 08/01/2021
(732) SIMONA NEAGU, BLD. TOMIS,

NR. 211, BL. TS6B, SC. B, ET.
2, AP. 21, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
CASA DE IMOBILIARE,
De la vis, la realizare!

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

35. Publicitate, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Servicii imobiliare, agenții imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri.
37. Servicii de construcții, construirea de zone
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
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clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.

───────

(210) M 2021 00120
(151) 08/01/2021
(732) CS SALES AND MARKETING

SRL, STR. CORIOLAN MARCIUS
CAIUS NR. 29, SECTOR 5
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SILVIS

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

12. Biciclete, piese și componente pentru
biciclete.
35. Servicii de comerț cu biciclete, piese,
componente și accesorii pentru biciclete din
această clasă.
37. Servicii de reparații, servicii de întreținere,
servicii de service (reparații) referitoare la
biciclete.

───────

(210) M 2021 00121
(151) 08/01/2021
(732) SC OUTSMART MEDIA SRL, STR.

PICTOR THEODOR AMAN NR.
42, ET. 1, AP. 3,, 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

outsmart media

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 26.01.04;
29.01.15

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de reprezentare media, adică vânzarea sau
revânzarea timpului și spațiului pentru diverse
mijloace media care solicită publicitate, servicii
de comerţ cu amănuntul al calculatoarelor,
unităţilor periferice şi software-ului în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
al echipamentului pentru telecomunicaţii în
magazine specializate, servicii de comerţ cu
amănuntul al cărţilor, în magazine specializate,
servicii de comerţ cu amănuntul al ziarelor
şi articolelor de papetărie, în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
al discurilor şi benzilor magnetice cu sau
fără înregistrări audio/video, în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
prin intermediul caselor de comenzi sau prin
internet, servicii de management (gestiune şi
exploatare) a mijloacelor de calcul, servicii de
consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi
al comunicării, servicii de consultanţă pentru
afaceri şi management, servicii ale agenţiilor
de publicitate, servicii de studiere a pieţei
şi de sondare a opiniei publice, prelucrarea
(actualizarea) datelor (lucrări de birou), servicii
de administrare comercială cu privire paginile
web şi activităţi conexe.
38. Telecomunicații, servicii ale agenţiilor de
ştiri, comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de emisiuni online, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, furnizarea de informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date.
39. Transport, organizare de călătorii, activităţi
poştale şi de curier (mesaje sau mărfuri).
40. Tipărire ziare, servicii de tipărire,
reproducerea înregistrărilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
editare de cărţi, editare de ghiduri, compendii,
liste de adrese, editare a ziarelor, editare
a revistelor şi periodicelor, servicii de
producţie cinematografică, video şi de programe
de televiziune, servicii de post-producţie
cinematografică, video şi de programe de
televiziune, realizare a înregistrărilor audio şi
servicii de editare muzicală, fotografie, servicii
fotografice, proiectare de filme, servicii de
distribuţie a filmelor cinematografice, video şi
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a programelor de televiziune, organizare de
expoziţii, târguri şi congrese.

───────

(210) M 2021 00122
(151) 08/01/2021
(732) ELIX SMART BRANDS SRL, BD.

HRISTO BOTEV, NR. 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

[o'la] kola

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 24.17.07

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, amestecuri de cafea, amestecuri de
ceai, amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori
de cafea, amestecuri de pulberi de ceai,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao, cafea cu gheață,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, capsule de
ceai umplute, capsule de cafea umplute, cafea
gata preparată, ceai instant, ceai tieguanyin,
ceai oolong (ceai chinezesc), ceai pentru infuzii,
ceai verde, ceaiuri aromate (altele decât cele
pentru uz medicinal), concentrate de cafea,
doze de cafea umplute, esențe de cafea, altele
decât uleiurile esențiale, esențe de ceai, altele
decât uleiurile esențiale, ceai rece (iced tea),
infuzii de plante, extracte de ceai, altele decât
uleiurile esențiale, înlocuitori de ceai, amestecuri
de înghețată, amestecuri de șerbet (înghețate),
băuturi cu gheață pe bază de cafea, gheață
comestibilă, creme congelate, dulciuri înghețate,
gheață (apă congelată), înghețate moi, suc de
fructe (produse de cofetărie), chai (ceai), ceaiuri
cu lapte, ceai verde instant, ceai rooibos, ceai
ginseng (insamcha), ceai earl grey, ceai de

ghimbir, arome din ceai, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi din cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi cu
gheață pe bază de ciocolată, băuturi cu gheață
pe bază de cacao, arome pentru băuturi, altele
decât uleiurile esențiale.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor, siropuri pentru băuturi nealcoolice,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, esențe pentru fabricarea băuturilor,
altele decât uleiurile esențiale, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), suc
concentrat de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool,
apă tonică, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), băuturi din aloe vera,
nealcoolice, băuturi care conțin vitamine, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi izotonice,
băuturi energizante, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri
(băuturi), smoothies, sorbete sub formă de
băuturi, amestec de sucuri de fructe, băuturi
constand dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
gheață cu conținut de fructe, băuturi cu gheață
pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi de
fructe, băuturi din legume, sucuri carbogazoase,
extracte pentru prepararea băuturilor, altele
decât uleiurile esențiale, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, cola, băuturi cola,
bitter lemon (băutură răcoritoare carbogazoasă),
limonade, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai.

───────
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(210) M 2021 00123
(151) 08/01/2021
(732) GABRIEL-FLORIN-RĂZVAN

MOGOȘ, STR. ÎMPĂRATUL
TRAIAN NR.20, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
ADELINA MOGOȘ, STR.
ÎMPĂRATUL TRAIAN NR.20, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

MOGOȘ MED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.02; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.18; 02.09.15; 24.13.17;
24.11.03; 11.03.02

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

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

35. Întocmire de rapoarte cu privire la
aspecte legate de îngrijirea sănătății, întocmire
de rapoarte psihologice, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare la
aspecte medicale.
44. Clinici medicale, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de îngrijire
medicală, inclusiv medicină alternativă, îngrijire
sanitară, ambulatorii, analize de ARN sau
de ADN pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, asistență medicală de urgență,
la domiciliu, asistență medicală, asistență
psihologică, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, asistență sanitară
în legătură cu homeopatia, asistență sanitară
în legătură cu acupunctura, asistență sanitară

în legătură cu hidroterapia, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență stomatologică, servicii
de cardiologie, centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii
de chirurgie generală, servicii de chirurgie
ginecologica, servicii de chirurgie estetică și
plastică, servicii de chirurgie ORL, consiliere
cu privire la asistența socială a persoanelor
în vârstă (sănătate), consiliere farmaceutică,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consiliere în domeniul
stomatologiei, consiliere în materie de sănătate,
consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, 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 terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță privind psihologia
integrativă, consultanță profesională în materie
de sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, consultanță
și servicii de informații despre produse
biofarmaceutice, consultații medicale, controale
medicale, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, depistare medicală
(screening), depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuarea examenelor medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, examinarea
medicală a persoanelor, examinare psihologică,
fixare de orteze, fixare de proteze, fixare de
proteze pentru membre, fizioterapie, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare
de informații despre tratarea încheieturilor
dislocate, a entorselor sau a fracturilor de
oase, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații despre servicii
de asistență medicală, furnizare de informații
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în materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații medicale în
domeniul geriatriei, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații prin internet cu privire la tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la medicină, furnizare de informații referitoare
la nutriție, furnizare de informații referitoare la
psihologie, furnizare de informaţii referitoare
la sănătate, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medicinei, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
servicii medicale, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, furnizare
de tratament medical, furnizarea de informaţii
online referitoare la oncologie, furnizarea
de informaţii medicale prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
imagistică cu raze X de uz medical, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, închiriere
de instrumente chirurgicale, închiriere de
instrumente medicale, închiriere de paturi
produse special pentru uz în tratament medical,
închiriere de roboți chirurgicali, închirierea
echipamentelor medicale, îndepărtarea cu laser
a venelor varicoase, informații referitoare
la donarea de sânge, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
management de servicii de asistență medicală,
monitorizarea pacienților, montarea de lentile
optice, oferire de tratamente psihologice,
orientare dietetică și nutrițională, organizare
de cazare în sanatorii, ozonoterapie, pilates
terapeutic, planificare de tratamente medicale,
planificare familială, preparare și dozare de
medicamente, prepararea de rețete de către
farmaciști, preparare de rețete în farmacii,
servicii de proctologie, servicii de psihiatrie,
servicii de psihoterapie, servicii de psihoterapie
holistică, reabilitare fizică, reabilitarea pacienților
dependenți de narcotice, reabilitarea pacienților
dependenți de alcool, reabilitarea pacienților
dependenți de droguri, reabilitarea pacienților
în urma abuzului de substanțe, reabilitarea
toxicomanilor, realizare de analize medicale
pentru factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
recoltarea și conservarea sângelui uman,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
recomandări în materie de alergii, reflexologie,
screening de ADN pentru scopuri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii ale

unei bănci de sânge de cordon ombilical,
servicii chirurgicale veterinare, servicii clinice
homeopatice, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii consultative
privind pierderea în greutate, servicii de
analiză a urinei, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize de sânge, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de asistent(ă) pentru persoanele în
vârstă, servicii de asistență la naștere, servicii
de asistență medicală pediatrică, servicii de
asistență medicală, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii de asistență tehnică medicală
în materie de sănătate, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale pentru persoane cu nevoi speciale,
servicii de chimioterapie, servicii de chirurgie
oculară cu laser, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de clinici medicale
de zi pentru copii bolnavi, servicii de consiliere
în materie de probleme medicale, servicii de
consiliere în materie de instrumente medicale,
servicii de consiliere legate de tratarea bolilor
degenerative, servicii de consiliere medicală
la domiciliu, servicii de consiliere medicală
în materie de dietă, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere pentru pierderea în greutate,
servicii de consiliere privind instrumentele
chirurgicale, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, servicii de
consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță în materie de
implanturi ortopedice, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consultanță legate de nutriție, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultații psihologice, servicii de
control al vederii, servicii de control fizic, servicii
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de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de servicii de asistență
medicală, servicii de depistare a cancerului
testicular, servicii de depistare a cancerului
intestinal, servicii de depistare a cancerului la
plămâni, servicii de depistare a cancerului uterin,
servicii de depistare a cancerului de sân, servicii
de depistare a cancerului, servicii de depistare
a cancerului de prostată, servicii de depistare a
diabetului, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în somn,
servicii de diagnostic chirurgical, servicii de
diagnostice psihologice, servicii de donare de
spermă umană, servicii de drenaj limfatic, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de evaluare a personalității (servicii de
sănătate mintală), servicii de evaluare medicală,
servicii de examinare psihologică, servicii de
examinări medicale, servicii de fertilizare în vitro,
servicii de fizioterapie, servicii de flebotomie,
servicii de furnizare de aparatură medicală,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de imagistică medicală, servicii de
infirmerie la domiciliu, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informare
medicală, servicii de informare și consiliere cu
privire la sănătate, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de îngrijire medicală
pentru pacienții internați și externi, servicii de
îngrijire postnatală pentru femei, servicii de
inseminare artificială, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de logopedie, servicii
de liposucție, servicii de mamografie, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină sportivă,
servicii de microdermabraziune, servicii de
micropigmentare, servicii de moașe, servicii de
monitorizare transtelefonică a inimii, servicii de
oftalmologie, servicii de muzicoterapie, servicii
de optometrie, servicii de ortodonție, servicii
de patologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihoterapie,
servicii de radiografie, servicii de recuperare a
informațiilor medicale, servicii de reflexologie,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
terapie a insomniei, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de terapie autogenă,
servicii de terapie cu ventuze, servicii de terapie
luminoasă, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
servicii de testare a vederii (opticieni), servicii
de testare auditivă, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii de

teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratare a celulitei, servicii de tricologie,
servicii de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii de vaccinare, servicii farmaceutice,
servicii furnizate de bănci de spermă, servicii
furnizate de spitale private, servicii ginecologice,
servicii în domeniul reiki (tehnică de vindecare în
medicina alternativă), servicii medicale, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale de ședere de sănătate la fermă, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii medicale
de stațiune de tratament, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul tratamentului durerilor
cronice, servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale pentru diagnosticarea
bolilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratarea bolii Alzheimer, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale,
și anume, fertilizare in vitro, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
clinici dentare, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii paramedicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate
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de medici, servicii prestate de opticieni,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii privind tratamentele de fertilitate,
servicii psihiatrice, servicii referitoare la
tratarea dependenței, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, servicii veterinare,
serviciile farmaciștilor pentru prepararea
rețetelor, sfaturi medicale pentru persoanele
cu dizabilități, stabilirea dioptriilor, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
studii de evaluare a riscului privind starea
de sănătate, studii de evaluare a sănătății,
supervizare de programe de pierdere în
greutate, terapie ayurvedică, terapie cu unde
de șoc, terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive, terapii auditiv-verbale,
termoterapie medicală, testare genetică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, testare
psihometrică în scopuri medicale, teste de auz,
teste de colesterol, teste de condiție fizică,
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), teste de sarcină, teste de vedere, teste
psihiatrice, teste psihologice efectuate în scopuri
medicale, teste vasculare, tratament cosmetic
cu laser pentru varicozități, tratarea dislocațiilor
articulațiilor, entorselor, fracturilor sau a altor
leziuni similare (judo-seifuku), tratarea alergiilor.

───────

(210) M 2021 00124
(151) 08/01/2021
(732) SC FOCUS VIEW SRL, STR

ANTONIUS CARACALLA, NR. 8,
BL. 14A, SC. 2, ET. 2, AP. 9, CAM.1,
JUD. OLT, CARACAL, 235200,
OLT, ROMANIA

(540)
Miere Cu Drag

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

30. Miere (pentru alimentație), miere, miere
naturală.

───────

(210) M 2021 00125
(151) 08/01/2021
(732) ALINA-FLORENTINA MURESAN,

ȘOSEAUA OLTENITEI NR 142,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
www.practiceforinterview.ro

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

41. Educație și instruire, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, organizare de cursuri

───────

(210) M 2021 00126
(151) 09/01/2021
(732) DROBOTĂ BENEDICTA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. VITICULTORI NR. 19,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Leomi

(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,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, batoane de cereale
și batoane energizante, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, amestec kheer
(budincă de orez), amestecuri de ciocolată caldă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), produse de cofetărie pe bază
deamestec arahide, arahide crocante, arome
pe bază de ciocolată, cu excepția uleiurilor
esențiale, batoane de nuga învelite în ciocolată,
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),
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produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse pe bază de ciocolată, rahat
turcesc, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de praline, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), pâine, orez sub formă de
cremă, ornamente din ciocolată pentru pomul

de crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine,
pâine indiană, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
migdale produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înghețate și
dulciuri, dulciuri nemedicinale care conțin lapte,
dulciuri nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe
bază de ginseng, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, dulciuri și biscuiți tradiționali
coreeni (hankwa), fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi,
fulgi de patiserie de unt de arahide, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, clătite americane,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema
spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de
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cacao sub formă de produse tartinabile, cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, budinci, budinci yorkshire, budinci
de orez (produs de cofetărie), budinci gata
preparate (produs de cofetărie), budincă de orez
(produs de cofetărie), budincă de orez conținând
stafide și nucșoară (produs de cofetărie),
budincă pe bază de orez (produs de cofetărie),
chifle cu gem, chipsuri de cofetărie pentru
copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată cu
lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți
de graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane cu
ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce
din pastă de fasole roșie (yohkan), budincă de
griș (produs de cofetărie).

───────

(210) M 2021 00127
(151) 09/01/2021
(732) S.C. LUCOS RESIDENCE INVEST

S.R.L., STR. SOLDAT SAMOILĂ
RISIPITU NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PALM RESIDENCE PIPERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.11; 27.05.17; 05.01.12

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 00128
(151) 09/01/2021
(732) LODERANA - ANA CIMPEAN,

STR. PETRU RAREȘ NR 33,
JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
810026, VASLUI, ROMANIA

(540)
crilovic vesmintebisericesti.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00129
(151) 10/01/2021
(732) CEZANA S.R.L., NR. CADASTRAL

20062, CF NR. 20062, COMUNA
CĂLINEȘTI, 147055, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP.13, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530112,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

DISTILERIA MAGURA
ZAMFIREI DIN

INIMA CAMPULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, ocru (Pantone
456 U)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
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lichioruri din plante, lichioruri, lichioruri cremă,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi aperitiv,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
bitter (lichioruri), băuturi alcoolice carbonatate,
cu excepția berii, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi spirtoase, absint, amestec de whisky,
șnaps alcoolic, whisky, votcă, vișinată, rom,
rachiu, extracte alcoolice, extracte din fructe cu
alcool, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi aperitive pe
bază de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de rom, cocteiluri alcoolice,
băutură sangriacu alcool, punci de rom, punciuri
cu alcool.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi 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 corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2021 00130
(151) 10/01/2021
(732) CLASSIC BARBERSHOP

SRL, BDUL. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 124, BL. 18,
SC. 1, AP. M1 (DUPLEX), SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLASSIC Barber Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 26.01.03; 10.05.05; 14.07.20

(591) Culori revendicate:albastru ( HEX
#262262), alb (HEX #FFFFFF), roșu
(HEX #ED1C24)

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

44. Analiză cosmetică (saloane cosmetice),
aplicarea produselor cosmetice pe față, servicii
de artă corporală, aplicare de produse cosmetice
pe corp, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, frizerii
pentru bărbați, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, furnizare
de informații în materie de frumusețe, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
de bărbierie, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de consultanță în materie de îngrijire a
frumuseții, servicii de frizerie, servicii de frizerie
pentru bărbați, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii pentru îngrijirea
părului, spălarea părului cu șampon, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
tratament pentru păr.

───────

(210) M 2021 00131
(151) 10/01/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETATII NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Insider Politic

(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, 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, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, 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, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
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, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, 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 printr-
o 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, sondaje de opinie, 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, 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 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, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri prin intermediul televiziunii sau
radioului.
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 cărţi electronice şi periodice pe
internet, 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,
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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, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

───────

(210) M 2021 00132
(151) 10/01/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.., STR.
CETATII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Hai cu Fetele!

(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, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, 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
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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, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
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, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, 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 printr-
o 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, sondaje de opinie, 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
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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 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
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 cărţi electronice şi periodice pe
internet, 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
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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, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii

aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri prin
intermediul televiziunii sau a radioului.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2021 00061/07.01.2021, publicată 
în 14.01.2021 se scoate de la publicare deoarece taxa de înregistrare și publicare a cererii nu a 
intrat în contul OSIM.                         


