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Cereri Mărci publicate în 22/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04323 14/06/2021 EMANUEL UDREA mkp.ro

2 M 2021 04420 14/06/2021 SC SARA SUN SRL cabana valea aurie

3 M 2021 04429 14/06/2021 RODICA PĂVĂLOAIA rezerva de pământ

4 M 2021 04510 15/06/2021 EYADA GLOBAL GROUP
SYSTEM SRL

Royal Golden

5 M 2021 04535 15/06/2021 GALESCU LUMINITA NASARAR Your way is our
destination ...

6 M 2021 04543 15/06/2021 INVOICE CASH IFN S.A. C invoicecash FUNDING TO
GROW

7 M 2021 04603 14/06/2021 AUREL DIONISIE AGACHE CODLEANUL

8 M 2021 04604 14/06/2021 S.C. HYBRID SECURITY S.R.L HYBRID SECURITY

9 M 2021 04605 14/06/2021 SEFRINA SRL A Piece Of Lebanon arz
Authentic Lebanese Food

10 M 2021 04606 14/06/2021 COOPERATIVA AGRICOLA
INTEGRATĂ ŢARA MEA

COOPERATIVA AGRICOLA
ŢARA MEA

11 M 2021 04607 14/06/2021 FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA S.A

F.C.V. FARUL CONSTANTA

12 M 2021 04608 14/06/2021 TEXACOM INTERNATIONAL
SRL

Ashramul Urban

13 M 2021 04609 14/06/2021 SICHUAN MACHINERY IMP. &
EXP. CORP. LTD.

Dasqua

14 M 2021 04610 14/06/2021 DENT ESTET CLINIC SA Smile Safe Protocol

15 M 2021 04611 14/06/2021 SC ROPLAST IMPEX SRL GUVENC

16 M 2021 04612 14/06/2021 SC ROPLAST IMPEX SRL NEW DECOR ROPLAST
www.roplast.org

17 M 2021 04613 14/06/2021 SC ROPLAST IMPEX SRL ELEGANT

18 M 2021 04614 14/06/2021 SC ROPLAST IMPEX SRL GOLD ROZA R ROPLAST

19 M 2021 04615 14/06/2021 BRANDS DUEL SRL BW BRAND'S WAR FASHION
OUTLET

20 M 2021 04616 14/06/2021 COSMIN HORATIU MURESAN Cosmin Horatiu DJ / Producer

21 M 2021 04617 14/06/2021 NATURE COLOURS SRL Inspirations

22 M 2021 04618 14/06/2021 UNGUREANU GH. GABRIEL
ALEXANDRU PFA

Oxygen One

23 M 2021 04619 14/06/2021 ARTOIL SRL ARTENERGY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04620 14/06/2021 AGILE FLEX AGENCY NOE - WATER FROM GOD

25 M 2021 04621 14/06/2021 ELYSIAN SOFTWARE SRL tassis

26 M 2021 04622 15/06/2021 NEI VIEW S.R.L. NEI FACILITY MANAGEMENT
membră a NEI HOLDING

27 M 2021 04623 14/06/2021 AMPRENTA CONCEPT STORE
SRL

Feony

28 M 2021 04624 14/06/2021 TERABIO PACK SRL TeraBio Pack

29 M 2021 04625 14/06/2021 NIK & ALA ESTETIC ART SRL PERFECT CLEAN CLEAN &
COMFORT

30 M 2021 04626 14/06/2021 SC DUTESCU PROFESIONAL
CLEANING S.R.L.

euc echipamente şi utilaje pentru
curăţenie

31 M 2021 04627 14/06/2021 S.C. DUTESCU PROFESIONAL
CLEANING S.R.L.

euc echipamente și utilaje pentru
curățenie

32 M 2021 04629 14/06/2021 LAVINIA STOIAN RENIA CLINICA DE
PSIHOLOGIE

33 M 2021 04630 14/06/2021 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000

34 M 2021 04631 14/06/2021 FLAVOUR BISTRO S.R.L. Flavour of Vulcana

35 M 2021 04632 14/06/2021 IRINA SZELLELKI OGRADA

36 M 2021 04633 14/06/2021 CREDIT SKY S.R.L. CREDITSKY Think technology

37 M 2021 04634 14/06/2021 BALOGH EDGAR LEVENTE BIG RENT

38 M 2021 04635 15/06/2021 CONSTANTIN MĂDĂLIN
MATEESCU

Vladyana

39 M 2021 04636 15/06/2021 Balázs Orbán firkasz

40 M 2021 04637 15/06/2021 SC OUDIYA SRL belecoo

41 M 2021 04638 15/06/2021 EVENTYA CO SRL eventya

42 M 2021 04639 15/06/2021 CIT ONE S.A. CIT One Cash 24/7

43 M 2021 04640 15/06/2021 CIT ONE S.A. CIT 1.1 SOLUTIONS

44 M 2021 04641 15/06/2021 LEYKOM IMPORT EXPORT
SRL

VISUAL

45 M 2021 04642 15/06/2021 CONSILIUL JUDETEAN
CONSTANTA

Teatrul FANTASIO

46 M 2021 04643 15/06/2021 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU JAGO DANUBIUS
GATEKEEPER

47 M 2021 04644 15/06/2021 SUPERDJ SRL SUPER DJ

48 M 2021 04645 15/06/2021 SC CESIRO S.A. CESIRO ceramic producer
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2021 04646 15/06/2021 SC EDLAB SCOPUB SRL TRANSILVANIA ACADEMY

50 M 2021 04647 15/06/2021 LR AUTOSALON SRL wood solution totul despre lemn

51 M 2021 04648 15/06/2021 ASOCIAȚIA PLATFORMA
ROMÂNIA 100

RO100 ȘCOALA BUNEI
GUVERNĂRI

52 M 2021 04649 15/06/2021 SC TUCHFELD BUSINESS SRL TUCHFELD BUSINESS

53 M 2021 04650 15/06/2021 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SCHI
NAUTIC ȘI WAKEBOARD

54 M 2021 04651 15/06/2021 IONUŢ-ADRIAN ROTARU
OCTAVIAN ADAM

GELATOSFERA

55 M 2021 04652 15/06/2021 CLINICA MIND JOURNEY MIND journey

56 M 2021 04653 15/06/2021 BURLEA GEORGETA LUDOLEXOGRAF

57 M 2021 04654 15/06/2021 TRAINING ACADEMY SRL Academia de Trading FII UN
TRADER DE SUCCES!

58 M 2021 04655 15/06/2021 MIHAI ȚICĂ motorcyclingTO

59 M 2021 04656 15/06/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

ventus ION S

60 M 2021 04658 15/06/2021 LIDAS SRL Banana King

61 M 2021 04660 15/06/2021 A.D.L. WORLDWIDE
INVESTMENTS SRL

AM ALD MAG

62 M 2021 04661 15/06/2021 NORDIS MANAGEMENT SRL 22" VIBES

63 M 2021 04662 15/06/2021 DAN MARIUS BOABES Citysport

64 M 2021 04663 15/06/2021 JUNXIAO FU iTREND

65 M 2021 04664 15/06/2021 JUNXIAO FU G-CASE

66 M 2021 04665 15/06/2021 REEMTSMA
CIGARETTENFABRIKEN GMBH

WEST SL-LINE

67 M 2021 04666 15/06/2021 TOP PROFIL SISTEM SRL SIMETRICA

68 M 2021 04668 15/06/2021 TOP PROFIL SISTEM SRL EVEREST by TPS

69 M 2021 04669 15/06/2021 TOP PROFIL SISTEM SRL ORIZONT

70 M 2021 04670 15/06/2021 TOP PROFIL SISTEM SRL TISA

71 M 2021 04672 15/06/2021 TCV & ASOCIAŢII S.R.L. TCV Mereu alături de tine
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(210) M 2021 04323
(151) 14/06/2021
(732) EMANUEL UDREA, DRUMUL

FERMEI 123, BL. 1, ET. 2, AP.
22, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)
mkp.ro

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04420
(151) 14/06/2021
(732) SC SARA SUN SRL, STR. VALEA

AURIE NR 1, JUD. SIBIU, SIBIU,
550375, SIBIU, ROMANIA

(540)
cabana valea aurie

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 04429
(151) 14/06/2021
(732) RODICA PĂVĂLOAIA, STRADA

AVIONULUI, NR. 25,, BL. 5E, SC.
1, AP. 14, SECTOR 1, BUCURESTI,
014333, ROMANIA

(540)
rezerva de pământ

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

29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, legume decojite, legume procesate,
legume congelate, legume amestecate, legume
uscate, legume conservate, legume gătite,
legume tăiate, legume fermentate, legume
sărate, cepe (legume) conservate, legume în
saramură, salate de legume, dovleci (legume
conservate), legume în conservă, paste de
legume, produse din legume preparate, legume
conservate (în ulei), legume feliate, la conservă,
legume preparate la grătar, mâncăruri cu legume
preparate, legume uscate prin înghețare, sucuri
de legume pentru gătit, preparate pentru supă
de legume, gustări pe bază de legume, legume
gata-tăiate pentru salate, salate de legume gata-
tăiate, antreuri pe bază de legume, mâncăruri
cu legume, congelate rapid, chipsuri pe bază de
legume, extracte din legume pentru gătit (sucuri),
creme tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de legume, mâncăruri gătite
constând în principal din legume.
35. Publicitate și reclamă, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse și alimente bio (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor
să le vadă şi să le cumpere în mod
convenabil, cu amănuntul sau cu ridicata,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, consultanță cu privire la
evaluări ale afacerilor, consultanță profesională,
investigații sau informații în domeniul afacerilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
40. Conservarea alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 04510
(151) 15/06/2021
(732) EYADA GLOBAL GROUP

SYSTEM SRL, STR. PIEȚII
NR. 105, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

30. Biscuiți crocanți din cereale, brioșe, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
de porumb învelite în caramel, floricele cu
caramel, floricele glasate cu zahăr, gustări pe
bază de grâu, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de multicereale, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate din
grâu, gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din porumb, jeleu de hrișcă
(memilmuk), plăcinte, pătrățele cu ovăz, plăcinte
dulci sau sărate, popcorn aromat, produse de
patiserie aromate, prăjituri din mei, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse pentru gustări preparate din amidon
de porumb, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, pufuleți de
brânză, turte din orez învelite în ciocolată, turte
din orez, vafe congelate, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, batoane de
cereale și batoane energizante, aluat din biscuiți
graham pentru tarte, alune trase în ciocolată,
alimente pe bază de cacao, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, bezele,
biscuiți crackers, biscuiți crackers cu aromă
de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți de graham,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budincă
de griș, budinci, budinci gata preparate, budincă
de orez, budinci de orez, chifle cu gem,
ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu alcool,
ciocolată cu lichior, ciocolată de casă sub
formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, ciocolată granulată, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, cornuri, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cremă de ciocolată
pentru pâine, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, creme tartinabile pe bază de
ciocolată, 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 înghețate,
dulciuri înghețate pe băț, 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, fondue din
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase în
ciocolată, crumble (produse de cofetărie), fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
înghețate și dulciuri, jeleuri de fructe (cofetărie),
marțipan, marțipan din ciocolată, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), migdale
acoperite de ciocolată, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, pateuri cu ciocolată,
prăjitură cu pâine, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
caramel, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, rom (trufe cu-) (produse de
cofetărie), rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, spume de desert (dulciuri), tablete
(dulciuri), trufe de ciocolată, vafe cu glazură de
ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr.

───────
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(210) M 2021 04535
(151) 15/06/2021
(732) GALESCU LUMINITA, ALE.

MIMOZEI NR. 9, SC. A, AP. 7,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

NASARAR Your way
is our destination ...

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de alimentare cu apă, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor, furnizare de informații comerciale prin
rețele informatice globale, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, managementul spitalelor,
consultanță în management, managementul
afacerilor sportivilor, managementul activităților
comerciale, managementul companiilor aeriene,

managementul resurselor umane, management
computerizat de birouri, consultanță
pentru management corporativ, management
hotelier pentru terți, management de
afaceri comerciale, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul comercial, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului,
consultanță în managementul afacerilor,
managementul resurselor de personal,
managementul proiectelor de afaceri, asistență
privind managementul afacerilor, managementul
și administrarea afacerilor, managementul
relației cu clienții, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul societății (pentru
terți), management promoțional pentru persoane
celebre, management promoțional pentru
personalități sportive, asistență în materie de
management, management de hoteluri pentru
terți, servicii de management de inventar,
publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop publicitar, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, administrarea
hotelurilor (management), servicii publicitare
pentru hoteluri, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri (financiare), închiriere (leasin
sau închiriere de clădiri, administrare de
clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
14/06/2021-15/06/2021

de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de ipoteci pentru proprietăți
și terenuri (servicii financiare), consultanță
privind investițiile rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), asigurări pentru
hoteluri, servicii de finanțare referitoare la
hoteluri, management financiar, managementul
investiției, managementul portofoliului,
management de trusturi, managementul
riscului financiar, managementul proprietăților
imobiliare, imobiliare (managementul
proprietăților -), managementul pierderilor
financiare, managementul investițiilor
bursiere, managementul activităților fiduciare,
management financiar pentru afaceri,
management riscului (activități financiare),
management financiar al companiilor,
management de fonduri mutuale, managementul
portofoliului de investiții, managementul
riscului în asigurări, managementul riscului
de preț, managementul riscului de
contrapartidă, managementul financiar al
fondurilor, managementul trusturilor de investiții,
planificare financiară și management financiar,
management financiar și planificare financiară,
servicii de management al datoriilor,
management financiar în activitatea bancară,
servicii de management al asigurărilor.
37. Servicii de instalații electrice, servicii de
deparazitare pentru instalații electrice, instalații
de mașinării electrice și de generatoare,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, instalații

frigorifice, instalații pentru telecomunicații,
instalații de telefonie, construcție de instalații
publice, instalații de încălzire centrală, întreținere
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, reparare de instalații sanitare,
instalare de instalații geotermice, instalații de
sisteme hidroenergetice, izolarea instalațiilor de
conducte, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
instalare de instalații pentru băi, construcții,
instalații și reparații subacvatice, instalații de
mașini pentru birou, instalații de infrastructuri
de stocare, instalații și reparații de antene,
instalare de instalații de iluminat, construcție
de instalații solare utilitare, recondiționarea
instalațiilor de aer condiționat, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, reparații
sau întreținere de instalații chimice, servicii de
întreținere pentru instalații industriale, închirieri
de echipamente de instalații sanitare, întreținere
de instalații de spălat vehicule, reparare
de instalații de spălat vehicule, reparare și
întreținere de instalații electronice, întreținere
și reparare de instalații solare, construcții de
instalații de stocare subterană, instalații pentru
sisteme de evacuarea căldurii, întreținere și
reparare de instalații geotermice, furnizarea de
instalații pentru spălătorii de rufe, instalare și
întreținere de instalații termice solare, instalare și
reparații pentru instalații de încălzire, întreținere
și reparare de instalații în clădiri, închiriere de
vehicule pentru instalații de demolare, întreținere
și reparații de instalații de încălzire, întreținere
de instalații de alarme de incendiu, reparare
de instalații și mașini pentru biogaz, construcție
de instalații care recuperează energia valurilor,
reparare de instalații de alimentare cu energie,
reparare de instalații de alimentare cu apă,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, întreținere și reparare de instalații
termice solare, întreținere și reparare de instalații
de securitate, readaptare a instalațiilor de
încălzire din clădiri, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, montare (instalare)
de instalații pentru producția de mașini, lucrări
de construcții subterane legate de instalații
sanitare, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, reparare și întreținere de instalații
pentru energie eoliană, întreținere și reparare de
instalații de încălzit solare, curățarea instalațiilor
de conducte de alimentare cu apă, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de instalații și reparații
de panouri din sticlă, consiliere referitoare
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la prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare și
întreținere de instalații pentru gaz și electricitate,
reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de instalații
care recuperează energia valurilor, reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie,
reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, întreținere și reparare de
instalații de monitorizare a încălzirii, construcția
de instalații de stocare de petrol și gaze, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
gazului, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii de
cămășuială pentru întreținerea instalațiilor de
construcții industriale, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de instalații chimice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, servicii
de consiliere cu privire la repararea instalațiilor
de țevi, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, închiriere de aparatură
pentru lucrări de instalații de apă și canalizare,
servicii de consiliere cu privire la repararea
de instalații de apă, întreținere și reparații de
instalații de stocare de petrol și gaze, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de instalații de spălat vehicule,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de instalații de energie nucleară,
transport cu troliul de mașini în legătură cu
instalații, reparații și construcții, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor de
apă și canal, management de proiect pe șantier
cu privire la construcția de instalații de aerodrom,
management de proiect pe șantier cu privire la
construcția de instalații de aeroport, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri, izolare împotriva curenților
de aer, detectarea curenților de aer în clădiri,
instalarea de componente de etanșare împotriva
curenților de aer pentru ferestre glisante, servicii
de cablaj electric, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, instalare de
rețele de calculatoare, construire de rețele de

autostrăzi, instalare de rețele de telecomunicații,
instalare de rețele de radio integrate, construcția
de rețele de transport subterane, instalarea de
rețele de comunicații electronice, instalare de
instrumente de rețele de comunicații, întreținere
și reparații de rețele de calculatoare, instalare și
reparații de rețele de telecomunicații, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate, instalare
de aparate de rețele de date, întreținere de
rețele de comunicații de date, instalare de
antene de satelit, instalare și reparații de
antene de satelit, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă anti-incendiu, întreținere și
reparații de sisteme de alarmă de incendiu,
instalarea aparatelor sanitare, instalare de
echipamente sanitare, construcții, construcții
subacvatice, construcții subterane, construcții
rutiere, construcții civile, impermeabilizarea
construcțiilor, edificare construcții prefabricate,
consultații pentru construcții, demolări de
construcții, construcții de porturi, construcții de
terase, construcții de oleoducte, servicii de
construcții, construcții de cheiuri, construcții
de pridvoare, reparații de construcții, reparații
în construcții, construcții de infrastructură,
consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), construcții de decoruri
scenografice, construcții de puțuri subterane,
construcții civile privind irigațiile, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), curățarea terenurilor
pentru construcții, nivelarea terenurilor pentru
construcții, clădiri și construcții subacvatice,
pregătirea terenului pentru construcții, servicii
de construcții civile, servicii de construcții
hidraulice, demolare de construcții civile,
construcții pentru infrastructura aeronautică,
construcții de infrastructură civilă, construcții
pentru infrastructură feroviară, construcții de
mașini grele, construcții pe uscat (onshore),
construcții de clădiri instituționale, construcții de
infrastructură energetică, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
lucrări de etanșeizare (construcții), supervizarea
construcțiilor pe șantier, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
servicii de construcții de clădiri, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
conducte pentru prospecțiune, servicii de
management în construcții, construcții și reparații
de clădiri, lucrări de reparații în construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcții și demolări de clădiri, închiriere de
echipamente de construcții, instalare de schele
pentru construcții, construcții de infrastructură
pentru comunicații, executare de cofraje pentru
construcții, construcții de bazine de înot,
supraveghere a lucrărilor de construcții, instalare
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de schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), lucrări de construcții de inginerie
civilă, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, dezmembrare de echipamente
industriale, instalare de echipamente industriale
sub presiune, întreținere și reparații de
țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
întreținere de echipamente pentru controlul
poluării apei, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, instalare de echipamente
pentru controlul accesului fizic, întreținere
de echipamente de comunicații, instalare
de echipamente de comunicații, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, vopsitul autovehiculelor, reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
vopsit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de mașini și aparate de
vopsit, zugrăvirea caselor, servicii de acoperire
(zugrăveală), servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de restaurare de zugrăveli, servicii de
zugrăvire de interioare de case în scopuri
decorative, pregătirea podelelor pentru placare
și căptușire, pregătirea suprafețelor de scări
pentru placare și căptușire, placare cu ardezie
și plăci de ceramică, aplicarea de tencuială
pe clădiri, tencuire decorativă a plafoanelor
sau pereților, aplicarea de tencuială pe pereții
tunelurilor, finisare de automobile, reparații și
finisaje de caroserii de automobile efectuate
pentru terți, servicii de curățenie, servicii
de curățenie domestică, servicii de curățenie
industrială, curățenie în spațiile comerciale,
servicii de evacuare (curățenie), curățenie în
spații publice, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
întreținere de mașini pentru curățenie, servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
pentru toalete, servicii de curățenie pentru
hote, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
de curățenie pentru case particulare, servicii
de curățenie în uzine industriale, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de menaj
(servicii de curățenie), închirierea de mașini și
echipament pentru curățenie, curățenie în locații
înainte și după evenimente, servicii de curățenie
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de evacuare a deșeurilor (servicii de
curățenie), servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie pentru
cluburi, pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază de
contract, închiriere de mașini și echipamente

de curățenie și de spălat și de uscat, servicii
de construcții subacvatice de inginerie civilă,
instalare de sisteme de inginerie de mediu,
lucrări de inginerie civilă referitoare la terenurile
agricole, supravegherea construcțiilor incluse în
proiecte de inginerie civilă.
42. Proiectare de instalații industriale, furnizare
de instalații computerizate, inspecția instalațiilor
și utilajelor, proiectare de instalații pentru
puericultură, proiectare de instalații de încălzire,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului,
închiriere de instalații pentru centre de date,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru încălzire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de aparate și
instalații sanitare, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune, punerea
la dispoziție de instalații pentru centre de
date, servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru alimentare cu apă, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații de răcire,
proiectare și planificare tehnică de instalații de
epurare a apei, proiectare de rețele rutiere,
servicii de rețele informatice, dezvoltare de
rețele informatice, proiectare și dezvoltare
de rețele, proiectarea rețelelor informatice
pentru terți, configurare de sisteme și rețele
informatice, servicii de configurare a rețelelor
informatice, proiectare și dezvoltare de rețele
de telecomunicații, servicii de proiectare privind
crearea de rețele, actualizarea paginii inițiale
pentru rețele de calculatoare, creare de pagini
principale pentru rețele informatice, servicii de
consultanță privind rețelele de calculatoare,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, configurare de rețele de
calculatoare folosind software, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de testare pentru sisteme de alarmă
și de monitorizare, construcții civile, proiectare
de construcții, elaborare de planuri (construcții),
realizarea de planuri (construcții), estimarea
devizelor în construcții, cercetare în domeniul
construcțiilor, efectuarea de planuri pentru
construcții, proiectare de sisteme de construcții,
controlul calității materialelor de construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, planificare
pentru construcții de proprietăți, cercetare
privind echipamentele industriale, servicii de
testare de control al calității pentru utilaje
agricole, servicii de testare de control al calității
de utilaje industriale, proprietăţilor imobiliare,
servicii de supraveghere a construcţiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, construcţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere de
proprietăţi, reparații clădiri, renovarea clădirilor,
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dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
reparații de clădiri, renovare de clădiri, curățare
igienică (clădiri), întreținere de clădiri, curățarea
clădirilor publice, izolarea clădirilor existente,
curățarea clădirilor rezidențiale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, dezmembrare de clădiri
industriale, instalarea armăturilor pentru clădiri,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
construirea de clădiri multifamiliale, restaurări
specializate de clădiri, renovarea interioară a
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor,
renovarea și repararea clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, curățarea
industrială a clădirilor, izolare termică a clădirilor,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, servicii de construcții
de clădiri, servicii de vopsire și decorare
(zugrăvire) de clădiri, construire de părți de
clădiri, servicii de cablare pentru telecomunicații
în clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
reparații și renovări de clădiri, servicii de
redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare

de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucră rilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii în
domeniul construcţiilor, servicii de construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi, instalatori
sanitari, instalatori pentru instalaţiile de încălzire
sau țiglari, servicii de reparaţii, şi anume
servicii care se ocupă cu repunerea în bună
stare a oricărui obiect după uzură, stricăciune,
deteriorare sau distrugere parţială, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de închiriere
de utilaje sau de materiale de construcţii,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, construcție de standuri pentru
târguri comerciale și expoziții, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli, construcție de spații
de cazare interioare, proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
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clădirilor (expertize), amenajări interioare pentru
clădiri, proiectare (design) de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, managementul proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor IT, inginerie, inginerie
mecanică, inginerie informatică, inginerie
tehnică, inginerie chimică, teste de inginerie,
inginerie de software, servicii de inginerie,
inginerie de software informatic, inginerie
de diguri, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, servicii de inginerie
structurală, servicii de inginerie electrică,
cercetare în domeniul ingineriei, proiectare
în domeniul ingineriei, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de desene de
inginerie, proiectare și consultanță în inginerie,
expertize tehnice (lucrări de inginerie), studii
de proiecte de inginerie, proiectare de
produse de inginerie, consultanță în domeniul
ingineriei civile, cercetare în domeniul ingineriei
electrice, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, servicii de inginerie în
domeniul roboticii, testare industrială de lucrări
de inginerie, servicii de planificare în inginerie
civilă, servicii de inginerie pentru industria
gazului, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de inginerie
pentru proiectarea de utilaje, consultanță în
inginerie referitoare la prelucrarea datelor,
servicii de inginerie privind prelucrarea de date,
proiectare și dezvoltare de produse de inginerie,
servicii de consultanță în domeniul ingineriei

informatice, planificare de proiecte tehnice
în domeniul ingineriei, servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator, servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru comunicații.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

C invoicecash
FUNDING TO GROW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04; 29.01.06;
26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00aeef), gri (HEX #4555a5)

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

35. Servicii de vizualizare și accesare a
facturilor, prelucrare electronică a datelor,
compilare de date în baze de date electronice,
actualizare și întreținere de date din baze de
date informatice, activități de consultanță pentru
afaceri și management.
36. Factoring, scontare, servicii de reducere
a facturilor (invoice discounting services),
agenții de factoring, furnizare de informații
privind factoring-ul, servicii de negociere pentru
încasarea de facturi, servicii financiare.

(210) M 2021 04543
(151) 15/06/2021
(732) INVOICE CASH IFN S.A., STR.

JEAN LOUIS CALDERON, NR.
70, PARTER, CAMERELE 10 ȘI
11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

───────
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(210) M 2021 04603
(151) 14/06/2021
(732) AUREL DIONISIE AGACHE, STR.

NOUĂ NR. 99, JUDETUL BRASOV,
CODLEA, 505100, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
CODLEANUL

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

41. Editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare de texte scrise, altele
decat cele publicitare, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 04604
(151) 14/06/2021
(732) S.C. HYBRID SECURITY S.R.L,

BULEVARDUL ALEXANDRU
OBREGIA NR. 40 BL. R8 SC
2 ET.10, AP. 85,SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HYBRID SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 24.01.05

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

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

45. Servicii de securitate fizică, monitorizarea
sistemelor de securitate, marcaj de securitate
a documentelor, marcaj de securitate pentru
bunuri, servicii de securitate pentru clădiri,
consultanță în materie de securitate, controlul de
securitate al bagajelor, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de control de
pașapoarte (securitate), consultanță în materie
de securitate fizică, inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii prestate de
gardă de securitate, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, consultanță în materie de
securitate radiologică, consultanță în materie
de securitate în muncă, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, închiriere de
aparate de supraveghere de securitate, evaluare
a riscurilor în materie de securitate, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, control
de securitate pentru persoane și bagaje în
aeroporturi, servicii de control de securitate al
bagajelor în aeroporturi, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de control de securitate al bagajelor
la aeroport, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru clădiri, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii de securitate pe bază de microcipuri
pentru animale de companie.

───────
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(210) M 2021 04605
(151) 14/06/2021
(732) SEFRINA SRL, BDUL. PACHE

PROTOPOPESCU 10, ET. 1 AP.
3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

A Piece Of Lebanon arz
Authentic Lebanese Food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 05.01.01;
25.01.09

(591) Culori revendicate:verde, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese
cu specific libanez, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi cu specific
libanez, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi cu specific libanez,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
cu specific libanez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare cu specific libanez, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare cu specific
libanez, administrarea vânzărilor, administrație
comercială, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, promovarea vanzarilor pentru
terti, difuzare de materiale de reclamă, de

marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire
cu specific libanez, restaurante de delicatese cu
specific libanez, servicii de restaurant și bar cu
specific libanez, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi cu restaurante private
cu specific libanez, servicii de restaurant cu
specific libanez cu servire la pachet, servicii de
restaurante cu specific libanez pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri cu specific
libanez, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri cu specific libanez, servicii
de restaurante fast-food cu specific libanez,
servicii de restaurante cu mâncare specific
libanez, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei libaneze, servicii de
mâncare la pachet cu specific libanez, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi
cu specific libanez, servire de mâncare cu
specific libanez destinată consumului imediat,
bufet salate cu specific libanez, servicii de bufet
cu specific libanez, bufete cu autoservire cu
specific libanez, servire de alimente și băuturi cu
specific libanez.

───────
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(210) M 2021 04606
(151) 14/06/2021
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

INTEGRATĂ ŢARA MEA, GARA
BANCA, CORP 13, JUD. VASLUI,
COMUNA BANCA, VASLUI,
ROMANIA

(540)
COOPERATIVA

AGRICOLA ŢARA MEA

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

1. Îngrăşăminte pentru gricultură, fermenţi de
lapte (preparate bacteriene) utilizaţi la fabricarea
alimentelor.
29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe, de uz alimentar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe de
avocado procesate, fructe conservate în alcool,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
fructe de torreya, preparate, umpluturi de fructe
pentru plăcint fructe kaki uscate (got-gam),
gustări pe bază de fructe, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, sucuri din fructe
utilizate la gătit, amestecuri de fructe și nuci
preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, umpluturi pe bază de
fructe pentru prăjituri și tarte, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume

dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), băuturi pe bază
de produse lactate, frișca artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), glazură de frișcă pe
bază de lactate, produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi de
ovăz, carne, carne afumată, carne tocată, came
procesată, came preparata, carne feliată, carne
prăjită, carne ambalată, carne proaspătă, carne
congelată, carne uscată, carne conservată,
carne sărată, carne friptă, carne și produse
din carne, carne de porc, paste de carne,
conserve de carne, came de curcan, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de vită,
came de vânat, came pentru cârnați, carne
de rață, carne de crab, pateuri tartinabile din
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
porc conservată, carne de vită preparată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, came de pui congelată, came de
pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne de
pește uscată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), pastramă din came de
vită, carne de porc, la conservă, extracte de
carne de pasăre, pateuri tartinabile pe bază de
carne, înlocuitori de carne de pasăre, grăsime
din came de vită, concentrat din carne de vacă,
carne de pasăre de curte, bucăți de came
de pui, salate cu carne de pasăre, mâncăruri
preparate pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, fasole cu carne de porc
la conservă, produse din carne sub formă de
hamburgeri, supe și baze de supă, extracte din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, carne de pui gătită lent
la cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită
lent la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
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care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din came de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din came de
pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, îngheţate) şi șerbeturi, sare,
mirodenii, arome, altele decât uleiurile esenţiale
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole respectiv:
miere maturată, miere cu trufe, miere de
Helichrysum, produse tartinabile dulci (miere),
miere biologică pentru consum uman, miere cu
plante aromatice, miere, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, preparate din cereale
acoperite cu zahăr și miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun care conțin miere, miere naturală, miere
(pentru alimentație), miere de manuka, pentru
alimentație, preparate aromatice, altele decât
uleiuri esențiale, pentru produse de patiserie,
specialități de patiserie, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), produse de patiserie
din făină de cartofi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri
preparate de patiserie, produse de patiserie
congelate, condimente, condimente de copt,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esenţiale și condimente, praf de copt, drojdie
și agenți de dospire, semințe procesate
(condimente), amidon alimentar și produsele din
acesta, preparate coapte și drojdie, oțet, muștar,
nu pentru scopuri farmaceutice, tartă umplută
cu fructe, sosuri pe bază de lactate, deserturi
preparate (produse de patiserie) din produsă
lactate.
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute și neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci

proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă (vii), animale
acvatice comestibile (vii), animale de prăsilă (vii),
animale vii, animale de laborator, bibani (vii),
bovine (vii), calcani (vii), cai (vii), calamari (vii),
capre (vii), caracatițe (vii), cod (viu), caracude
(vii), crabi (vii), crap argintiu (viu), creveți
(pandalidae) vii, curcani (vii), curci (vii), găini (vii),
hering (viu), iepuri de mare, vii, icre proaspete,
homarii vii, macrou spaniol, viu, moluște vii, oi
(șeptel), păsări de companie (vii), păsări de curte
(vii), păsări de reproducție, păsări vii, păstrăv viu,
pește cap-de-șarpe, viu, pești vii, pești vii pentru
alimentație, pui vii, pui vii de găină sikie, rațe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi nealcoolice care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice constând
dintr-un amestec de fructe și sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
siropuri pentru limonadă, siropuri pentru băuturi
nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, cu excepția
uleiurilor esențiale, jeleuri alcoolice (cocktailuri
alcoolice), băuturi alcoolice preamestecate,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), lichior de
ouă alcoolic, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice spirtoase, calvados
(băutură alcoolică, distilată), cachaga (băutură
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alcoolică distilată obținută din trestia de zahăr),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
vinuri cu alcool aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin slab alcoolizat, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter alcoolic, amestecuri
alcoolice pentru cockteiluri, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice (cu excepția
berii), preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu apar electrocasnice, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,

pentru alte persoane, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 și 34
din clasificarea nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.
39. Depozitare de produse provenite de la
ferme, transport de la ferme, transport de
produse provenite de la ferme, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de agricultură, acvacultura, horticultură și
silvicultură, distrugerea buruienilor în agricultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
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al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură , servicii de transport cu troliul
pentru agricultură, horticultură și silvicultură ,
pulverizare aeriană sau la sol de îngrășăminte
și alte produse chimice pentru agricultură,
servicii consultative și consultanță privind
controlul buruienilor, al organismelor dăunătoare
și al paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură, combaterea termitelor în agricultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură, cultivare
de plante, consiliere cu privire la creșterea
animalelor, servicii oferite de ferme agricole,
servicii oferite de ferme de animale împrăștierea
semințelor la ferme pe cale aeriană.

───────

(210) M 2021 04607
(151) 14/06/2021
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL

CONSTANTA S.A, BD. MAMAIA
NR. 208, ET.4, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
F.C.V. FARUL CONSTANTA

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 04608
(151) 14/06/2021
(732) TEXACOM INTERNATIONAL

SRL, STR. MIHAI BRAVU NR.
227; SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
Ashramul Urban

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

41. Servicii educative în materie de yoga, servicii
educative în materie de tehnici de meditație.

───────

(210) M 2021 04609
(151) 14/06/2021
(732) SICHUAN MACHINERY IMP. &

EXP. CORP. LTD., C-8F, FENGDE
INTERNATIONAL PLAZA, NO.6
HANGKONG ROAD, CHENGDU
CITY, SICHUAN PROVINCE,
CHINA

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

(540)

Dasqua

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

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

9. Etriere (instrumente de măsurare), rigle
(instrumente de măsurare), micrometri
(instrumente de măsurare), etriere culisante
(instrumente de măsurare), instrumente de
masurare, nivele topografice, transportoare
(instrumente de măsurare), aparate de măsurat,
aparate de măsurat de precizie, indicatoare
(instrumente de măsurare).

───────
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(210) M 2021 04610
(151) 14/06/2021
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Smile Safe Protocol

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 04611
(151) 14/06/2021
(732) SC ROPLAST IMPEX SRL, B-UL

VOLUNTARI, NR. 30, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GUVENC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

clase:
24. Mușamale, utilizate ca față de masă, fețe de
masa, fețe de masă plastice, mușama (fețe de
masa), fețe de masă din plastic, fețe de masă din
materiale textile, fețe de masă, din alte materiale
decât hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital

strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte și
de mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea de
informații în materie de afaceri, furnizarea
de informații privind clasamentul vânzărilor
de produse, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte privind
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achiziția și vânzarea de produse, pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scop commercial,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, publicitate online, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în leaătură
cu materiale tîdărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de cusut, servicii pentru promovarea
exporturilor, vânzări prin licitații disponibile pe
internet, vânzare prin licitație publică.

───────

(210) M 2021 04612
(151) 14/06/2021
(732) SC ROPLAST IMPEX SRL, B-UL

VOLUNTARI, NR. 30, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NEW DECOR ROPLAST
www.roplast.org

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

24. Mușamale, utilizate ca față de masă, fețe de
masa, fețe de masă plastice, mușama (fețe de
masa), fețe de masă din plastic, fețe de masă din
materiale textile, fețe de masă, din alte materiale
decât hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
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promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte și
de mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea de
informații în materie de afaceri, furnizarea
de informații privind clasamentul vânzărilor
de produse, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scop commercial,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, publicitate online, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în leaătură
cu materiale tîdărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de cusut, servicii pentru promovarea
exporturilor, vânzări prin licitații disponibile pe
internet, vânzare prin licitație publică.

───────

(210) M 2021 04613
(151) 14/06/2021
(732) SC ROPLAST IMPEX SRL, B-UL

VOLUNTARI, NR. 30, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ELEGANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

clase:
24. Mușamale, utilizate ca față de masă, fețe de
masa, fețe de masă plastice, mușama (fețe de
masa), fețe de masă din plastic, fețe de masă din
materiale textile, fețe de masă, din alte materiale
decât hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
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anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte și
de mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea de
informații în materie de afaceri, furnizarea
de informații privind clasamentul vânzărilor
de produse, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scop commercial,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea comercială, promovarea produselor

și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, publicitate online, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în leaătură
cu materiale tîdărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de cusut, servicii pentru promovarea
exporturilor, vânzări prin licitații disponibile pe
internet, vânzare prin licitație publică.

───────

(210) M 2021 04614
(151) 14/06/2021
(732) SC ROPLAST IMPEX SRL, B-UL

VOLUNTARI, NR. 30, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GOLD ROZA R ROPLAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.25

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

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

24. Mușamale, utilizate ca față de masă, fețe de
masa, fețe de masă plastice, mușama (fețe de
masa), fețe de masă din plastic, fețe de masă din
materiale textile, fețe de masă, din alte materiale
decât hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
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administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte și
de mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea de
informații în materie de afaceri, furnizarea
de informații privind clasamentul vânzărilor
de produse, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de

expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scop commercial,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, publicitate online, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în leaătură
cu materiale tîdărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de cusut, servicii pentru promovarea
exporturilor, vânzări prin licitații disponibile pe
internet, vânzare prin licitație publică.

───────

(210) M 2021 04615
(151) 14/06/2021
(732) BRANDS DUEL SRL, STR.

ALEXANDRU SERBANESCU
NR 87, HOTEL PHOENICIA ,
MEZANIN, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BW BRAND'S WAR
FASHION OUTLET
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

35. Servicii de comert cu amanuntul cu
urmatoarele: articole de moda, haine si
incaltaminte, in magazine si online.

───────

(210) M 2021 04616
(151) 14/06/2021
(732) COSMIN HORATIU MURESAN,

STR.ALEXANDRU MURESANU,
NR.2, JUDEŢ BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, 420060, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Cosmin Horatiu DJ / Producer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.17; 26.11.05

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04617
(151) 14/06/2021
(732) NATURE COLOURS SRL, PIAȚA

ALBA IULIA, NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR 51, BL
1, SC A, ET 1, AP 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

Inspirations

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, cosmetice, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante de uz
uman sau veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, creme antirid,
creme anti-îmbătrânire, ser anti-îmbătrânire,
produse hidratante anti-îmbătrânire, preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, măști cu gel pentru
ochi, emolienți pentru ten, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice).
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, dispozitive de demachiere, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard.
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).

───────
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(210) M 2021 04618
(151) 14/06/2021
(732) UNGUREANU GH. GABRIEL

ALEXANDRU PFA, STR. BALTITA
NR. 12, BL. B 32, ET. 1, AP.
37, SSECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)

Oxygen One

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Camere hiperbare de oxigen, nu de uz
medical, aparate de oxigen pentru înotul
subacvatic, produse de și pentru oxigenare, nu
de uz medical.
10. Dispozitive de oxigenare de uz medical,
camere hiperbarice pentru terapia cu oxigen
pentru uz medical, aparate pentru producerea
oxigenului pentru uz medical.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților
a produselor de sănătate și de sport prin
oxigenare normobară și hiperbară (exceptând
trasnportul lor) precum și a produselor referitoare
la sporturile subacvatice, prezentarea pentru
vânzare și vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul unui
site web specializat sau platforme online terțe,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare, administraţie comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii
de agenţii de import-export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, efectuarea de comenzi
și vânzare pe internet sau online, publicitate,
marketing si promovare prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi online într-
o reţea computerizată, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse, publicarea de texte publicitare in
mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizarea de informaţii şi

sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, inclusiv servicii de asistenţă
şi consultanţă.

───────

(210) M 2021 04619
(151) 14/06/2021
(732) ARTOIL SRL, STR. GRIGORE T.

POPA, NR. 81, ETAJ 3, AP. 5, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ARTENERGY

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

4. Energie electrică, combustibili și materiale
pentru iluminat
35. Achiziții de contracte de furnizare de energie
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili.
39. Distribuție prin conducte și cabluri, transport,
distribuire de energie pentru încălzirea și
răcirea clădirilor, distribuire de electricitate
în locuințe, distribuție de electricitate prin
intermediul cablurilor, distribuție de electricitate
prin intermediul firelor, distribuție de energie
electrică, distribuția de electricitate , furnizare
de gaz (distribuție), furnizare energiei electrice,
organizarea distribuirii de combustibili, livrare de
combustibil, furnizare și distribuție de energie
electrică, servicii de distribuție de gaze, servicii
de distribuție de carburant.
40. Producerea energiei, generare de
electricitate, generare de electricitate din
energie geotermală, generarea de electricitate
din energia valurilor, generarea electricității
din energie solară, generarea gazelor și
electricității, producere de energie de către
centrale electrice, producere de energie electrică
din surse regenerabile, producere de energie
hidroelectrică.

───────
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(210) M 2021 04620
(151) 14/06/2021
(732) AGILE FLEX AGENCY, POIANA

CU ALUNI 6, BLOC 17 AP. 46,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020875,
ROMANIA

(540)

NOE - WATER FROM GOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#de2248), galben (HEX #f4ba19)

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi nealcoolice

───────

(210) M 2021 04621
(151) 14/06/2021
(732) ELYSIAN SOFTWARE SRL,

STRADA VASILE CRETU 8,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

tassis
(591) Culori revendicate:negru (HEX

#181712), verde (HEX #12A84B),
galben (HEX #EEB93B)

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

9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile.
42. Software ca serviciu, platforma ca serviciu.

───────
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(210) M 2021 04622
(151) 15/06/2021
(732) NEI VIEW S.R.L., INTRAREA

GHIOZDANULUI, NR. 6A, CAMERA
5, ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

NEI FACILITY MANAGEMENT
membră a NEI HOLDING

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 07.01.24; 14.07.06; 26.04.06

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, verde, albastru inchis, gri

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

35. Servicii de secretariat, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
secretariat și de birou, servicii de secretariat
în domeniul afacerilor, servicii de secretariat
pentru birourile companiilor, furnizare de servicii
de secretariat în faza inițială de constituire a
unei întreprinderi, marketing promoțional, mostre
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, publicarea de broșuri publicitare,
publicitate online, publicitate în reviste,

publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar
37. Servicii de controlul al dăunătorilor
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, controlul dăunătorilor
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură cu privire la
clădiri, controlul dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură pentru locuințe rezidențiale,
controlul infestării cu purici, controlul termitelor,
deratizare, dezinfectare a veselei, dezinfectare
de aparate telefonice, dezinfectare de
instrumente chirurgicale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, dezinfecție, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, inspecția clădirilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, inspecția
structurilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, izolarea localurilor împotriva pătrunderii
paraziților și dăunătorilor, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură sau silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor, altele decât cele pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, tratarea
suprafețelor cu produse repelente pentru
îndepărtarea animalelor, izolarea structurilor
împotriva pătrunderii paraziților și dăunătorilor,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea
industrială a clădirilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
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spațiile comerciale, lustruire pardoseli, furnizare
de informații privind servicii de curățare a
ferestrelor, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie prin intermediul
alpinismului utilitar, servicii de curățenie în uzine
industriale, servicii de curățenie și de portărie,
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de spălare a clădirilor, instalare de ferestre,
instalare de folii pentru geamuri, instalare de
geamuri, instalare de garnituri pentru ferestre,
instalare de geamuri secundare, instalare de
jaluzele, instalare de rame de ferestre, montare
de geamuri duble, instalare de învelișuri
protectoare pentru geamuri, montare de sticlă
de geamuri, montare și reparații de jaluzele,
înlocuirea ferestrelor, întreținere de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, renovarea
ferestrelor, reparare de jaluzele, reparații
de ferestre, spălarea ferestrelor, renovare
de clădiri, renovarea clădirilor, renovarea și
restaurarea clădirilor, reparații clădiri, reparații
și renovări de clădiri, întreținere de proprietăți,
întreținere de clădiri, servicii de întreținere
pardoseli, reparații și întreținere de clădiri,
întreținere și reparații de pardoseli, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, deparazitarea
instalațiilor electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de deparazitare pentru instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
curățenie în spații publice, furnizare de servicii
de curățenie, închirierea de mașini și echipament
pentru curățenie, instalare, întreținere și reparații
de aparate de climatizare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), reparare de tocuri pentru uși și ferestre,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, întreținere de
rutină a aparatelor de aer condiționat, reparare
și întreținere de aparate de aer condiționat,

reparare sau întreținere de aparate de aer
condiționat, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, servicii de curățare
a aparatelor de aer condiționat, servicii de
etanșare a găurilor de ventilație pentru aer
condiționat, reparații sau întreținere de aparate
de aer condiționat (pentru uz industrial), instalare
de aparate de aer condiționat destinate utilizării
în camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, curățare igienică (piscine), servicii de
curățare a piscinelor, servicii de deszăpezire.

───────

(210) M 2021 04623
(151) 14/06/2021
(732) AMPRENTA CONCEPT STORE

SRL, DRUMUL MALU MIERII NR.
85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Feony

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 02.03.07;
02.03.23

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

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

───────
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(210) M 2021 04624
(151) 14/06/2021
(732) TERABIO PACK SRL, DN 15A,

KM 45 + 500, SAT SARATEL, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, COM. SIEU-
MAGHERUS, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraBio Pack

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
05.03.13; 10.03.10

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
folii transparente - inclusiv biodegradabile, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii transparente
din plastic, folii adezive de transfer, folii cu
bule de aer pentru impachetat sau ambalat,
folii montaj pentru imprimerie (netextile), folii
de împachetat pentru cărți, folii din plastic
pentru ambalare, folii din materiale plastice
pentru ambalat, folii din plastic adezive pentru
fotografii, folii din polietilenă pentru ambalat sau
împachetat, folii din acetat de celuloză pentru
ambalat si/sau impachetat, folii biodegradabile
pentru impachetat si/sau ambalat, produse de
papetărie sub formă de folii cu adeziv, folii
de plastic pentru ambalare alimente pentru
uz casnic - inclusiv biodedradabile, folii cu
bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor - inclusiv
biodegradabile.
17. Materiale plastice şi răşini în formă extrudată
pentru utilizare în fabricare, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi

furtunuri flexibile, nemetalice, folii izolante, folii
de mascare, folii antireflex, pentru geamuri, folii
acrilice utilizate în producție, folii de polietilenă
pentru izolare, folii de mascare pentru ferestre,
folii de plastic pentru izolare electronică, folii de
plastic pentru izolare electrică, folii din plastic
folosite în horticultură, folii din plastic folosite
în silvicultură, folii laminate pentru aplicare la
un substrat, folii de material plastic (produse
semifabricate), folii de materiale plastice pentru
uz agricol, folii din plastic stratificat folosite
în producție, folii din materiale plastice de uz
agricol, folii de plastic biodegradabile de uz
agricol, materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
acoperite cu adeziv pentru utilizare în producție,
folii de protecție împotriva razelor ultraviolete
pentru vehicule, materiale din folii de plastic
de uz industrial, celuloză regenerată (folii din
-, cu excepția celor pentru ambalaje), folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii de plastic
nuanțate folosite pe geamuri de vehicule, folii din
vinil folosite la fabricarea de articole gonflabile,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii spongioase rigide
din clorură de polivinil folosite în fabricație,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii de polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, polimeri elastomerici sub
formă de folii destinați utilizării în producție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata, amănuntul şi on-line,
servicii de agenţii de import-export.

───────
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(210) M 2021 04625
(151) 14/06/2021
(732) NIK & ALA ESTETIC ART SRL,

PIAŢA UNIRI NR. 2, CAM. 3, SC. C,
ET. 1, AP. 4, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

PERFECT CLEAN
CLEAN & COMFORT

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 13.03.23; 19.01.12

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

clase:
37. Servicii de menaj (servicii de curățenie),
curățarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de curățare a cădirilor (interior si exterior),
dezinfectare, închirierea mașinilor de uscat
vesela, închirierea mașinilor de spălat
vesela, curățarea uscată, întreținerea blănurilor,
curățare și reparare, spălarea rufelor, închirierea
mașinilor de spălat rufele, întreținerea articolelor
din piele, curățare și reparare, călcarea lenjeriei,
curățarea vehiculelor, spălare, spălarea lenjeriei,
curățarea geamurilor, curățarea străzilor.

───────

(210) M 2021 04626
(151) 14/06/2021
(732) SC DUTESCU PROFESIONAL

CLEANING S.R.L., SAT PRISLOPU
MIC NR. 53A, JUD. ARGEŞ,
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

euc echipamente şi
utilaje pentru curăţenie

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 26.04.02;
01.15.15

(591) Culori revendicate:roşu deschis
(HEX #eb4f2e), albastru închis (Hex
#203596), alb

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
publicitate, publicitate prin poștă, publicitate
online, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, demonstrații cu produse, servicii de
agenție de import-export, marketing publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul: marketing
cu public țintă, administrație comerciala,
administrarea magazinelor, toate acestea in
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legătură cu echipamente si utilaje de curățenie,
respectiv: utilaje pentru spălat şi uscat,
utilaje de măturat şi aspirat, aspiratoare
urbane, aspiratoare profesionale, monodiscuri
profesionale, utilaje pentru aspirat mochete,
utilaje pentru spălat şi uscat mochete, utilaje
pentru tractat lăzi şi containere.

───────

(210) M 2021 04627
(151) 14/06/2021
(732) S.C. DUTESCU PROFESIONAL

CLEANING S.R.L., SAT
PRISLOPUL MIC NR. 53A,
JUDEȚUL ARGEȘ, BASCOV,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI-BREVETE-
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITESTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

euc echipamente și
utilaje pentru curățenie

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.05; 27.05.01

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
online, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea

bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, demonstraţii cu produse, servicii de
agenţie de import-export, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing
cu public ţintă, administraţie comerciala,
administrarea magazinelor, toate acestea in
legătura cu echipamente și utilaje de curăţenie,
respectiv: utilaje pentru spălat și uscat,
utilaje de măturat și aspirat, aspiratoare
urbane, aspiratoare profesionale, monodiscuri
profesionale, utilaje pentru aspirat mochete,
utilaje pentru spălat și uscat mochete, utilaje
pentru tractat lăzi și containere.

───────

(210) M 2021 04629
(151) 14/06/2021
(732) LAVINIA STOIAN, CALEA

VACARESTI 276, BL. 63, SC.
C, AP. 87, INTERFON 87, 276,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040062,
ROMANIA

(540)

RENIA CLINICA
DE PSIHOLOGIE

(531) Clasificare Viena:
03.07.16; 03.07.24; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru
închis

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

35. Publicitate.
41. Organizarea de cursuri de dezvoltare
personală.
44. Servicii de psihiatrie, servicii de psihoterapie.

───────
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(210) M 2021 04630
(151) 14/06/2021
(732) SC NEGRO 2000 SRL , BDUL

METALURGIEI 136, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041837, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEGRO 2000

(531) Clasificare Viena:
06.03.01; 24.01.15; 26.01.03; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,

conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci giasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nuca de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extravirgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog,
humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarina, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsiine,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
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stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtite din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtite din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişca, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată),
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu

migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare(condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
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principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoza pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/ pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
muşii, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, faini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtes en croute (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmenî,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis/clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, gris, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără

gluten, tamarind (condiment), iaksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, îngheţate pe băţ, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele
29 şi 30, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teieshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
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afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii

comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centraie telefonice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
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de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.

despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 04631
(151) 14/06/2021
(732) FLAVOUR BISTRO S.R.L.,

STRADA DIMITRIE HÂRLESCU
NR. 3, BL. A6, ET. 10, AP. 125,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Flavour of Vulcana

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.

───────

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
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(210) M 2021 04632
(151) 14/06/2021
(732) IRINA SZELLELKI, STR. POPA

TATU NR. 35, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

OGRADA

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.17

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

24. Fețe de masă, fețe de masă din materiale
textile, fețe de masă, din alte materiale decât
hârtie, fețe de masă din materiale textile de
unică folosință, textile și înlocuitori de textile,
lenjerie de casă, perdele din materiale textile
sau plastice, cuverturi pentru paturi, pături pentru
pătuțuri, pături de lână, pături de bumbac,
cuverturi de pat (pături), pături matlasate
(așternuturi de pat), lenjerie de pat și pături.
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste.

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, covoare, carpete
și preșuri, covorașe textile pentru baie.

───────

(210) M 2021 04633
(151) 14/06/2021
(732) CREDIT SKY S.R.L., STR.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
NR. 18, CAMERELE 4, 5 ȘI 10,
SCARA B, ETAJ 1, APARTAMENT
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L.,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CREDITSKY Think technology

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 2748 C), albastru (Pantone
278 C), gri (Pantone 18-0601 TPX)

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

9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software, aplicații software
descărcabile, programe software utilizate pentru
servicii financiare, aplicații software descărcabile
utilizate pentru servicii financiare înregistrate,
programe software utilizate pentru servicii de
asigurări și fonduri de pensii înregistrate, aplicații
software descărcabile utilizate pentru servicii de
asigurări și fonduri de pensii, programe software
utilizate pentru servicii de factoring, aplicații
software descărcabile utilizate pentru servicii de
factoring, baze de date computerizate.
35. Compilație de date în baze de date
electronice, actualizare și întreținere de date
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din baze de date informatice, activități de
consultanță pentru afaceri și management,
prelucrare electronică a datelor.
36. Servicii financiare, servicii de analiză
și consultanță financiară, activități auxiliare
intermedierilor financiare, exclusiv activități de
asigurări și fonduri de pensii.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), infrastructură la serviciu (IaaS),
cloud computing, dezvoltare de platforme de
calculatoare, găzduire de platforme pe internet,
crearea, întreținerea și găzduirea website-
urilor, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil disponibil pe un site
web, asigurarea utilizării temporare de aplicatii
software online nedescărcabile disponibile pe
un site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil utilizat în legătură
cu servicii financiare, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
utilizat pentru servicii de asigurări și fonduri de
pensii, facilitarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea de date,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil utilizat în legătură cu servicii
de factoring, asigurarea utilizării temporare
de aplicatii software online nedescărcabile
utilizate pentru servicii de factoring, asigurarea
utilizării temporare de aplicatii software
online nedescărcabile utilizate pentru servicii
financiare, asigurarea utilizării temporare de
aplicatii software online nedescărcabile utilizate
în legătură cu serviciile de de asigurări și fonduri
de pensii.

───────

(210) M 2021 04634
(151) 14/06/2021
(732) BALOGH EDGAR LEVENTE,

STRADA TABACARILOR NR. 9,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

BIG RENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.03; 18.01.09; 18.01.23

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

clase:
36. Finanțare privind autovehiculele, servicii de
asigurare a autovehiculelor, servicii de garanții
pentru autovehicule terestre, credite garantate
pentru finanțarea garantării autovehiculelor,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor, servicii de garanție pentru
autovehiculele terestre de ocazie, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de credit
în rate pentru autovehicule, credite garantate
pentru finanțarea închirierii pe bază de contract
a autovehiculelor, servicii financiare referitoare la
întreținerea vehiculelor, asistență financiară.
39. Transport, transport terestru, transport
securizat, transport rutier, transportul
pasagerilor, organizarea transportului,
organizarea transportării, livrare de combustibil,
servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
colectare, transport și livrare de produse,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
închiriere de garaje, închiriere de camioane,
închiriere de ambarcațiuni, închiriere de
automobile, închiriere de autovehicule, închiriere
de autobuze, închiriere de aeromotoare,
închiriere de mașini, închiriere de tractoare,
închiriere de nave, închiriere de autocare,
închiriere de remorci, închirierea de camioane,
închirierea motoarelor aeronavelor, închirierea
de depozite, închiriere de vehicule feroviare,
servicii de închiriere containere, închiriere de
vagoane platformă, închiriere de automobile-
caravană, închiriere de autovehicule terestre,
închiriere de autovehicule rutiere, închiriere
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de remorci rutiere, închiriere de vehicule
rutiere, închiriere de vehicule terestre, închiriere
de mașini electrice, închirierea mijloacelor
de transport, închiriere de componente de
vehicule, închiriere de vehicule pentru pasageri,
închiriere de căi carosabile mobile, închiriere
de autoîncărcătoare cu furcă, închiriere de
încărcătoare cu furcă, servicii de închiriere
de autovehicule, închiriere de vehicule pentru
marfă, închiriere cu contract de autovehicule,
închiriere de spații pentru stocare, închiriere
de sisteme de navigație, închiriere de scutere
pentru transport, închiriere de remorci pentru
automobile, închiriere de vehicule de agrement,
închirierea de locuri de parcare, închirierea de
automobile de curse, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de sisteme mecanice de
parcare, închiriere de mijloace de transport
rutier, servicii de închiriere de autovehicule
terestre, servicii de închiriere de remorci rutiere,
închiriere de autoturisme alimentate cu hidrogen,
închirierea de vehicule dotate cu gps, închiriere
de cadre pentru containere de mărfuri, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, închiriere de vehicule pe bază de
contract, servicii de rezervare pentru închiriere
de automobile, închiriere de portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, servicii de rezervare
pentru închiriere de vehicule, realizarea
formalităților pentru închirierea oricărui mijloc
de transport, închiriere de locuri de parcare și
garaje pentru vehicule, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, închirierea pe
bază de contract a vehiculelor pentru transport,
furnizare de informații despre închirierea de
sisteme de parcare mecanice, furnizare de
informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de platforme
de ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri
de transport, servicii de șoferi servicii de
șoferi, servicii de închirieri de mașini cu
șofer, transport de pasageri în vehicule cu
șofer, furnizare de informații despre servicii
de șoferi, transport de autovehicule, remorcare
de autovehicule, închirieri de autovehicule,
tractare cu autovehicule, închirieri (charter)
de autovehicule, recuperarea autovehiculelor
terestre comerciale, servicii de transport
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule, servicii de leasing de autovehicule,
transport de pasageri cu autovehicule, servicii
de parcări de autovehicule, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, tractare de
urgență de autovehicule sau camioane, servicii
de asistență rutieră (transport), asistență pentru

vehicule cu motor, asistență în caz de avariere
a vehiculelor (tractare), remorcare de vehicule
în legătură cu servicii de asistență în caz
de pană, remorcarea și transportul mașinilor,
incluse în serviciile de asistență în caz de pană
a vehiculelor.

───────

(210) M 2021 04635
(151) 15/06/2021
(732) CONSTANTIN MĂDĂLIN

MATEESCU, IOANICESTI NR.
66, JUDEȚUL ARGEȘ, COMUNA
POIENARII DE ARGEȘ, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STRADA
ZAHARIA STANCU NR.8E, BL. 9,
AP. P03, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Vladyana

(531) Clasificare Viena:
27.05.13; 29.01.11

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri de
ceai, amestecuri pe bază de cacao, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată),
băuturi din cacao gata preparate, și băuturi pe
bază de cacao, băuturi frapate, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de ciocolată care nu au la
bază lactate sau legume, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
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de cafea, cafea solubilă, cafea decafeinizată,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură), boabe de cafea, bomboane
cu ciocolată, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pâine, alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), 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 de arahide,
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu
gust de brânză, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată nemedicinală, ciocolată granulată,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, ciocolată cu lichior,
ciocolată cu hrean japonez, ciocolată cu alcool,
ciocolată aerată, ciocolată, chipsuri de cofetărie
pentru copt, chifle cu gem, budincă pe bază
de orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă de orez, budincă de griș,
budinci gata preparate, budinci de orez, budinci
yorkshire, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce
din pastă de fasole roșie (yohkan), budinci,
dulciuri înghețate pe băț, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale care conțin lapte,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi pe bază de
ciocolată, deserturi cu musli, deserturi cremă
instant, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, cremă de ciocolată pentru pâine,
creme tartinabile pe bază de ciocolată, creme
pe bază de ciocolată, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cozonac
pandoro, cornuri, clătite americane, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, ciocolată tartinabilă,
înlocuitori de ciocolată, înlocuitor de marțipan,
înlocuitor de cremă, lapte de pasăre, jeleuri de
fructe (cofetărie), ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, iepurași de ciocolată,

hârtie de orez comestibilă, hârtie comestibilă,
halva, gustări constând în principal din produse
de cofetărie, gofre de ciocolată, glazură din
bezele, glazură de ciocolată, gem de boabe
de fasole învelit într-o coajă moale pe bază
de boabe învelite în zahăr (nerikiri), fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch), fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi crumble
(produse de patiserie), fructe trase în ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fondue
din ciocolată, flan (produse de patiserie), dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, pâine
indiană, prăjitură cu pâine, prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri
dulci din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri pavlova preparate
cu alune, plăcinte cu iaurt congelate, pateuri
cu ciocolată, pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), panettone (cozonac italian),
pandișpanuri japoneze (kasutera), ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), ornamente
din ciocolată pentru pomul de crăciun, orez sub
formă de cremă, nuga, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), nuci macadamia trase în
ciocolată, napolitane din hârtie comestibilă, măr
pané, migdale acoperite de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de migdale, marțipan din
ciocolată, marțipan, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de caramel, produse de brutărie fără gluten,
produse de brutărie, produse alimentare care
conțin ciocolată (ca principal ingredient), praline
cu napolitană, spume de desert (dulciuri), spume
de ciocolată, specialități de patiserie, sopapillas
(pâine prăjită), sopapillas (produse de patiserie,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
14/06/2021-15/06/2021

prăjite), rulouri cu scorțișoară, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, rahat turcesc, produse pe bază
de ciocolată, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale, vla (cremă
englezească custard), vată de zahăr, vafe, gofre,
vafe cu glazură de ciocolată, trufe (produse de
cofetărie), tiramisu, taiyaki (prăjituri japoneze în
formă de pește cu diverse umpluturi), tablete
(dulciuri), sufleuri ca desert, amestecuri pentru
prajituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuit
uscat făcut din făină, apă și sare, biscuiți petit-
beurre, biscuiți conținând ingrediente cu aromă
de ciocolată, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți cu glazură
cu aromă de ciocolată, biscuiți danezi cu unt,
biscuiți de ovăz pentru consum uman, biscuiți de
turtă dulce, biscuiți dulci pentru consum uman,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată, biscuiți
pentru brânză, biscuiți pentru consum uman,
preparați din cereale, biscuiți pentru consum
uman, preparați din malț, biscuiți sub formă
de rulouri, biscuiți înveliți în ciocolată, brioșe
(muffins), budinci de crăciun, chifle cu cremă,
înveliș pentru rulouri de primăvară, madlene,
gustări de tip tort de fructe, gogoși cu gaură
în mijloc, fursecuri parțial învelite într-o glazură
cu aromă de ciocolată, fursecuri parțial învelite
în ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri, foi de plăcintă, foi de patiserie
congelate, foi de napolitană ca bază pentru
tarte, ecleruri, deserturi preparate (produse de
patiserie), cremșnituri, creme de zahăr ars,
creme bavareze, coșulețe din foietaj umplute
cu diverse garnituri (vol-au-vent), coșulețe din
foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), covrigi
glazurați cu ciocolată, cornete pentru înghețată,
colțunași tipici bucătăriei asiatice (somosa),
clătite, churros, pâtés en croûte, plăcintă cu

carne, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu legume, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
carne (preparate), plăcinte cu carne, plăcinte
cu afine, plăcinte, pișcoturi (prăjituri), pișcoturi,
pateuri (patiserie), paste de ciocolată, pandișpan
copt pe aburi (fa gao), napolitane învelite în
ciocolată, napolitane umplute cu gem de fasole
(monaka), napolitane rulou (biscuiți), napolitane
cu caramel și ciocolată, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane, mieji de nucă
și alți mieji trași în zahăr caramelizat, prăjitură
învelită în ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură de malț, prăjitură cu
migdale, prăjituri din ovăz pentru consum uman,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri cu fructe, prăjituri
cu căpșuni, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri chinezești (tradiționale
pentru festivalul lunii), prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjiturele tip acadea, prăjiturele
din aluat prăjit, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte fără carne, plăcinte dulci sau
sărate, plumchecuri, prăjiturici uscate (patiserie),
prăjituri înăbușite în stil japonez (mushi-gashi),
prăjituri înghețate, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjituri mici cu ciocolată,
produse de patiserie umplute cu fructe, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
migdale, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie aromate, produse
de cofetărie pe bază de făină, pricomigdale cu
nucă de cocos, pricomigdale (patiserie), vafe
din ciocolată, turtă dulce olandeză (taai taai),
turtă dulce, torturi vegane, tort cu caramel, tarte
glazurate, tarte dulci sau sărate, tarte de mere,
tarte cu ou, tarte cu melasă, tarte cu cremă
englezească custard, tarte, scoici de patiserie
pentru monaka, scoici de patiserie, scoici de
aluat pentru tarte, savarine, sachima, rulouri de
primăvară (produse de patiserie), rulouri cu ou,
rulouri cu cârnați proaspeți, quiche (tarte sărate),
profiteroluri, produse din patiserie congelate
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umplute cu carne, produse de patiserie
vieneză, acadele, acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
de lemn dulce (cofetărie), batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane din pastă gumată, batoane
dulci, batoane dulci cu susan, batoane învelite
în ciocolată, baton dulce (dulciuri), bezele
americane, bezele moi (produse de cofetărie),
biluțe de zahăr pentru cofetărie, biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, boabe de fasole glasate cu zahăr (ama-
natto), bomboane bezea, bomboane cu cacao,
bomboane cu ginseng, bomboane de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, bomboane
de ginseng roșu, bomboane de mentă fără
zahăr, bomboane de mestecat, bomboane
gumate pe bază de gelatină, ciocolată umplută,
ciocolată sub formă de praline, ciocolată
cu lapte, ciocolată cu cremă cu aromă de
mentă, ciocolate prezentate într-un calendar
de advent, ciocolate cu umplutură de bezea,
chipsuri de ciocolată, caramele tari învelite
în zahăr, caramele tari (bomboane), caramele
tari, caramele fagure, caramele (bomboane),
caramele, caramel cu unt sărat, caramel, cachou
(produse de cofetărie), altele decât cele pentru
scopuri farmaceutice, bucăți de zahăr cristal
(produse de cofetărie), bomboane umplute,
bomboane preparate din zahăr, bomboane pe
bază de amidon (ame), bomboane nemedicinale
cu miere, bomboane nemedicinale cu alcool,
bomboane nemedicinale (cofetărie), bomboane
moi, bomboane (nemedicinale), dulciuri îndulcite
cu xilitol, dulciuri gumate (nemedicamentoase),
dulciuri gumate, dulciuri glazurate cu caramel,
dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri din spumă
de zahăr, dulciuri din lemn dulce pe bază de
clorură de amoniu (nemedicinale), dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe, dulciuri de mestecat (nemedicinale),
dulciuri de casă, dulciuri cu caramel, dulciuri
cu aromă de mentă (nemedicinale), dulciuri
acidulate (nemedicinale) din caramel, dulciuri
(bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
(bomboane) care conțin fructe, dulciuri,
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, drajeuri romboidale
(cofetărie), drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, cremă de bezea, ciubucuri, ciocolate
sub formă de scoici de mare, ciocolate sub
formă de căluți de mare, gumă de mestecat
fără zahăr, gumă de mestecat, fondante,
dulciuri tradiționale coreene presate (dasik),
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, dulciuri
tari, dulciuri sub formă de batoane, dulciuri

preparate din ulei de susan, dulciuri pe
bază de susan, dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase), dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, dulciuri (nemedicinale) în
formă comprimată, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de produse de cofetărie din zahăr,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de nuga,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere
de ciocolată, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de acadele, dulciuri (nemedicinale)
acidulate, dulciuri (nemedicinale) care conțin
arome de ierburi, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de alcool, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, șerbeturi (produse de cofetărie), tabletă
de lapte îndulcit, tablete de ciocolată umplute,
tablete, altele decât cele pentru uz medical,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie din fructe, praline
umplute cu lichid, produse de cofetărie sub formă
de tablete, porumb caramelizat, praline, praline
de ciocolată, pastila (produse de cofetărie),
pastile mentolate (produse de cofetărie), altele
decât cele pentru uz medical, migdale trase prin
zahăr, ouă de ciocolată, mere glazurate, lemn
dulce (cofetărie), jeleuri, gume transparente
(produse de cofetărie), zahăr candel cristalizat,
zahăr caramelizat, zefir (produse de cofetărie),
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
amestecuri condimentate, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, agenți de
îngroșare vegetali, agenți de îngroșare sintetici
pentru alimente, achar pachranga (marinadă
de fructe), amestecuri de condimente curry,
amestecuri de asezonare pentru tocănițe,
amestecuri de curry, amestecuri pe bază de
pâine pentru umpluturi, amestecuri lichide pentru
gătit, amestecuri de sucuri de carne sub formă
de granule, condiment din murături, condimente
cu ardei iute, fructe uscate de piper de sichuan
ca și condiment, ketchup (sos), ketchup de
roșii, maioneză, maioneză vegană, mirodenii
(condimente), muștar, muștar pentru alimente.

───────
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(210) M 2021 04636
(151) 15/06/2021
(732) Balázs Orbán, PIAȚA MARTON

ARON NR. 9, JUDEȚUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)

firkasz

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.24; 20.01.03

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi
pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de
tipar.

───────

(210) M 2021 04637
(151) 15/06/2021
(732) SC OUDIYA SRL, INTRAREA

SCHEIUL DE JOS NR. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

belecoo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

(210) M 2021 04638
(151) 15/06/2021
(732) EVENTYA CO SRL, STRADA

FLORILOR NR. 18, JUDEȚUL
SIBIU, SURA MARE, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

eventya

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete electronice
de siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,

───────
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etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (API), software, aplicații
software descărcabile, software gratuit, software
utilitar, software educational, software adaptabil,
software industrial, software electromecanic,
software senzitiv, software multimedia, software
mobil, software științific, software interactiv,
software social, software antispyware, software
biometric, software bancar, software integrat,
software colaborativ, platforme de software
colaborative (software) înregistrate sau
descărcabile, software pentru fiabilitatea
software-ului, software pentru testarea de
software, software de compilare, software de
comunicații, software de calculator, software
video interactiv, software pentru jocuri, software
de decodare, software pentru tablete, software
de bioinformatică, software pentru editare,
software de asistență, software de simulare,
software pentru studenți, software pentru
divertisment, software pentru fabricație, software
de pregatire, software de telecomunicatii,
software de securitate, software pentru predare,
software de autentificare, software cad-cam,
software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software

pentru realitate augmentată, software pentru
recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software pentru cloud
computing, software pentru telefoane inteligente,
software pentru plăți electronice, software pentru
recunoasterea caracterelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
asistent virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru afișare video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru contracte inteligente, software pentru
administrarea prezentării, software interactiv
pentru afaceri, software descărcabil pentru
jocuri, aplicații software pentru roboți, software
pentru conferințe video, software pentru
ingineria produselor, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru e-mail, software pentru învățare
automată, software de blog-uri, software pentru
server web, aplicații software pentru web
descărcabile, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
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aplicații software de calculator, descărcabile,
software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
flux de lucru, software pentru master în
educație, software utilizat in domeniul muzical,
software de protejare a confidențialității, software
de diagnoză la distanță, software pentru
comunități de utilizatori, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
care permite recuperarea datelor, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de
cloud, software pentru stocare digitală distribuită,
aplicații software pentru controlul iluminării,
descărcabile, software pentru gestionarea
performanței economice, platforme pentru
controlul reviziei (software), software de
asistență în producție, software pentru extragere
de date, software pentru simulare de vehicule,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru repararea erorilor informatice, software
de management de conținut, software de
gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-

ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și
software pentru țigări electronice, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
software pentru întocmire de declarații
fiscale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software pentru jocuri video de
calculator, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, descărcabilă, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (SDK),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze X, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
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artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(WCM), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (RPA), suite
de programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (ERP), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3D pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,

software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (CAM), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (CAD), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare a
incendiilor, software pentru televiziune cu circuit
închis (CCTV), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (GIS), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(EAS), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (CAE), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (BPM), software pentru
sisteme informatice de management (MIS),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
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cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu efect
de seră, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (ABPD), software
educaţional care conține instrucțiuni pentru
jucarea jocurilor, platforme software înregistrate
sau descărcabile, care permit utilizatorilor
să strângă bani, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, aplicații
software descărcabile destinate utilizării cu
imprimante tridimensionale, software pentru
gestionarea ciclului de viață al produselor,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, software
de recunoaștere optică a codurilor de bare,

software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (IDS), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ECM), software de calculator
pentru monitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
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la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a

unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (IOT),
software pentru administrarea de date și fișiere și
pentru baze de date, software pentru prelucrarea
de imagini, grafice, conținut audio, conținut
video și text, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini fixe
și animate, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală, software
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pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software descărcabil pentru
jocuri de calculator într-o rețea informatică
mondială și de pe dispozitive fără fir, aplicatii
mobile descărcabile, procesoare pentru aplicații,
aplicații mobile educative, descărcabile, aplicații
educative pentru tablete, descărcabile, aplicații
de calculator educative, descărcabile, aplicații
software pentru roboți, descărcabile, aplicații
software pentru web, descărcabile, software
pentru simularea aplicațiilor, software de
aplicații de calculator, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații pentru circuite
specifice integrate, descărcabile, aplicații pentru
fluxul de lucru, descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile, descărcabile, software
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
servere de aplicații, aplicații software pentru
controlul iluminării, descărcabile, aplicații pentru
recuperarea de informații, descărcabile, aplicații
software pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software de
tipul business intelligence, descărcabile, aplicații
de birou și de întreprindere, descărcabile,
software pentru aplicații web și servere, aplicații
mobile descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de date, aplicații mobile descărcabile pentru
transmiterea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de informații,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor
de date, software de calculator folosit ca
interfață de programare a aplicațiilor (API),
software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (IOT), software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
restaurante virtuale pentru livrare și comenzi,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre

vehicule și dispozitive mobile, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
digitală, publicare de materiale promoționale,
dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
marketing în cadrul publicării de software, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decat
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
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formare), organizare și coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, cu scop publicitar, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii privind constituirea de rețele pentru
îmbunătățirea carierelor.
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării software-
lui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informatii in domeniul educatiei furnizate
on-line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță

privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
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publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie., organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă

profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, furnizarea de
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management, formare
continuă, fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
publicaţii online nedescărcabile, furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
informaţii referitoare la recreere, instruire
referitoare la conveniente sociale, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
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publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format

electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de editare
în procesul de post producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de
filme cinematografice, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
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organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, servicii educative în materie de
aplicații ale programelor de calculator
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,

programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare
de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(SaaS), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare de
software, proiectare de software pentru terți,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, închirierea de programe
(software) pentru computere, studii de proiecte
privind software-ul, cercetare și dezvoltare de
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software informatic, elaborare și actualizare
de software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, dezvoltare de software
de realitate virtuală, închirieri de calculatoare și
de software, consultanță în domeniul proiectării
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, servicii tehnice
de descărcare de software, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, închiriere de software pentru
jocuri video, dezvoltare de software pentru
jocuri video, proiectare de software pentru
jocuri video, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, întreținere de software pentru
accesul la internet, întreținere și actualizare de
software de calculator, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, controlul calității
privind software-ul de calculator, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, închirierea și întreținerea software-
ului de computer, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, servicii pentru scrierea de software
de calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe

calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind software-
ul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru
gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
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de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind software-
ul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare automată, învățare aprofundată
și rețele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
servicii de consultanță profesională privind
software-ul de calculator, instalare și întreținere
de software pentru acces la internet, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare de programe și
software de calculator pentru aviație, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
dezvoltare de software pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
leasing de software cu privire la cotații de preț,
cu excepția celor finanțate pentru achiziția în
rate sau prin închiriere, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și

actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu
mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (AcaaS), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate privind
software-ul de calculator, servicii de asistență
tehnică în materie de software de calculator,
servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice, dezvoltare de
software de aplicații pentru livrare de conținut
multimedia, furnizare de consiliere tehnică cu
privire la hardware și software, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
informatice, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
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importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, platforme pentru jocuri
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea
informatică globală, servicii de consultanță în
materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(SaaS), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea

și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, concepere și dezvoltare
de software de operare pentru rețele private
virtuale (VPN), proiectare de software pentru
conversie de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și software-
ul de calculator, studii de proiecte tehnice
în domeniul hardware-ului și software-ului de
calculator, leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând cotații
de preț, cu excepția celor finanțate pentru
achiziția în rate sau prin închiriere, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (CAD/
CAM), platformă ca serviciu (PaaS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
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software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea procesării expedițiilor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, furnizare de acces temporar la
un software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare
și imprimare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și de
comentarii între utilizatori, închirieri de aplicații
informatice, programare de aplicații multimedia,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, instalare și personalizare de aplicații
software de calculator, găzduire de date, fișiere,
aplicații și informații computerizate, leasing de
software cu autentificare unică pentru aplicații,
cu excepția celor finanțate pentru achiziția în
rate sau prin închiriere, consiliere și consultanță
privind aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
consultanță în materie de testare a sistemelor
de aplicații informatice, dezvoltare de software
de aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (ASP), servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online.

───────

(210) M 2021 04639
(151) 15/06/2021
(732) CIT ONE S.A., SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 319L,
CLĂDIREA PARIS, CORP A1,
ET 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CIT One Cash 24/7

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

9. Bancomate (ATM), echipament electronic
de tip bancomat multifunctional (MFM) ce
permite realizarea de operațiuni financiare
multiple, terminale interactive cu ecran tactil,
mașini de numărat si sortat bani, dispozitive
de intercomunicare, aparate și instrumente
pentru protecție și securitate, alarme acustice,
sisteme de avertizare anti-furt, camere video,
panouri informative cu afișaj electronic, sisteme
electronice de control al accesului pentru ușile
cu interblocare, alarme de incendiu, detectoare
cu infraroșu, interfețe pentru bancomate, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, scanere (echipamente de procesare
a datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), cititoare de coduri
de bare, detectoare de fum, sisteme pentru
protecția împotriva incendiilor, dispozitive pentru
combaterea furturilor, electrice.
35. Managementul computerizat al fișierelor,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, gestiunea și administrarea
rețelei de bancomate, servicii de gestionare
a documentelor informatice, publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
serviciile referitoare la tranzacții bancare,
precum și alte tranzacții financiare, inclusiv
schimb valutar, schimb de bani, transfer
electronic de fonduri, servicii de depozite sigure
pentru valori, oferirea de informații financiare,
managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluarea costurilor de reparație.
37. Instalarea, întreținerea și reparația
bancomatelor, instalarea și repararea alarmelor
antifurt, instalarea și repararea alarmelor de
incendiu, repararea încuietorilor de siguranță,
întreținerea și repararea seifurilor, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, dezinfectare, curățarea uscată,
vopsire, interioară și exterioară, lăcuire, spălare,
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furnizarea informațiilor legate de reparații,
închirierea de mașinării sau echipamente.
39. Transport cu mașini blindate, transport
securizat al bunurilor de valoare, alimentare cu
numerar a bancomatelor, operațiuni de încărcare
- descărcare, depozitarea fizică da bunuri,
informații despre depozitare, informații despre
transport, logistica trabsporturilor.
45. Monitorizarea alarmelor de securitate și
antifurt și intervenție rapidă, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, consultanță
în ceea ce privește securitatea fizică, închirierea
de seifuri, servicii de investigații și supraveghere
referitoare la securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2021 04640
(151) 15/06/2021
(732) CIT ONE S.A., SPLAIUL

INDEPENDENTEI, NR319L,
CLADIREA PARIS, CORP A1,
ET 1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CIT 1.1 SOLUTIONS

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

9. Bancomate, masini de numarat si sortat
banii, sisteme de avertizare anti-furt, sisteme
electronice de control al accesului pentru usile
cu interblocare, alarme de incendiu, detectoare
cu inflarosu, interfete pentru bancomate, aparate
de monitorizare, altele decat cele pentru scopuri
medicale, detectoare de fum, sisteme pentru
protectia impotriva incendiilor.
36. Serviciile referitoare la tranzactii bancare,
precum si alte tranzactii financiare, inclusiv
schimb valutar,schimb de bani, trensfer
electronic de fonduri, servicii de depozitare
sigure pentru valori.
39. Transportul cu masini blindate, transport
securizat al bunurilor de valoare, alimentare
cu numerar al bancomatelor, operatiuni de
incasare-descarcare a valorilor, depozitare fizica
de bunuri, informatii despre depozitare, informatii
despre transport, logistica transporturilor.

───────

(210) M 2021 04641
(151) 15/06/2021
(732) LEYKOM IMPORT EXPORT

SRL, BD. BASARABIA, NR.
256, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDETUL IASI, IASI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

VISUAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 525c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Structuri transportabile din metal, indicatoare
și panouri de informare și publicitare, din
metal, coloane publicitare din metal, panouri
publicitare din metal, panouri de afișaj publicitar
(structuri) din metal, panouri metalice, panouri
din metal, panouri de metal, panouri frontale
metalice, plăci metalice pentru panouri, panouri
metalice pentru garduri, panouri metalice
pentru acoperișuri, panouri acustice, din metal,
panouri metalice de perete, panouri metalice
de placare, panouri exterioare din metal,
panouri (rame metalice) folosite în construcții,
panouri de geam dublu (metalice), panouri
de geam dublu (metalice) care conțin sticlă
izolantă, garduri și panouri metalice, suporturi
metalice pentru panouri, panouri publicitare
(afișiere metalice), panouri indicatoare din
metal, panouri indicatoare neluminate din metal,
stâlpi de metal pentru panouri de publicitate,
panouri din metal pentru afișarea reclamelor
(neluminate), panouri de semnalizare pentru
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drumuri (neluminate, nemecanizate), panouri
de semnalizare neluminoase și nemecanizate,
din metal, panouri de afișaj rutier din metal
(neluminate, nemecanizate), forme volumetrice
din metal, mobilier stradal din metal, plăci de
ancorare, plăci de fundaţie, arbori (structuri)
din metal, plăci de blindaj metalice, balustrade
din metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, balize metalice, neluminoase,
grinzi metalice, traverse metalice, instalaţii
metalice pentru parcarea bicicletelor, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, colţare metalice pentru
construcţii, colţare metalice pentru mobilă,
ramificaţii metalice pentru ţevi, bronzuri (piese
de artă), materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, butoaie metalice, plafoane metalice,
lanţuri metalice, containere metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, coliere metalice pentru fixarea
ţevilor, metale comune, în formă brută sau
semiprelucrată, containere metalice (depozitare,
transport), inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, ţevi de scurgere din metal,
sifoane de scurgere (supape) din metal, bare
de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice, inele de etanşare metalice, figurine din
metal comun, statuete din metal comun, fitinguri
metalice pentru construcţii, fitinguri metalice
pentru conducte de aer comprimat, fitinguri
metalice pentru mobilă, catarge metalice pentru
steaguri (structuri), flanşe metalice (brăţări),
indicatoare metalice cu lumină intermitentă,
pentru construcţii, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, role metalice
pentru mobilă, porţi metalice, grilaje metalice,
catarge metalice pentru steaguri de mână, paleţi
metalici pentru manipulare, balamale metalice,
cârlige (feronerie), cârlige metalice pentru plăcile
de ardezie pentru acoperiş, bare de oţel
laminate la cald, numere metalice pentru case,
neluminoase, plăci din fier, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, şipci

metalice, zăbrele metalice, gratii metalice, cutii
poştale metalice, litere şi cifre din metal
comun, cu excepţia formelor de tipar, căptuşeli
metalice pentru construcţii, buiandrugi metalici,
paleţi metalici pentru încărcare, încuietori
metalice, altele decât cele electrice, încuietori
metalice pentru bagaje, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
scări mobile de îmbarcare pentru pasageri,
monumente metalice, geamanduri de legare
metalice, mulaje metalice pentru cornişe, mulaje
metalice pentru construcţii, ecusoane metalice,
plăci de identificare metalice, containere pentru
ambalare din metal, stâlpi metalici de gard, ţigle
metalice, paravane metalice, pavele metalice,
plăci de pavare din metal, bare cromate, cepuri
metalice, coloane metalice pentru construcţii,
pini (feronerie), mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, platforme, prefabricate, din
metal, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
materiale refractare de construcţii, din metal,
plăcuţe de înmatriculare din metal, tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale
de armare din metal pentru construcţii, inele
metalice / coliere de oprire metalice, indicatoare
rutiere metalice, neluminoase şi nemecanice, tije
metalice pentru lipire, tije metalice pentru lipire
şi sudare, tije metalice pentru sudare, lanţuri de
siguranţă din metal, închizători metalice pentru
fixarea ferestrei, schele metalice, capace de
etanşare din metal, palplanşe metalice / stive
de susţinere metalice, foi şi plăci metalice,
cofraje metalice pentru beton, cofraje metalice,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, plăci cu denumiri de firme, din
metal, panouri, neluminoase şi nemecanice,
din metal, pervaze metalice, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), statui
din metal comun, stâlpi de oţel, table din oţel,
ţevi din oţel / tuburi din oţel, construcţii din
oţel, scaune cu trepte din metal, trepte (scări)
din metal, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, legături de tensiune, pardoseli din plăci
metalice, ambalaje din tablă de cositor, paleţi
de transport din metal, tăvi metalice, tubaje
metalice, ţevi metalice / tuburi metalice, valve
metalice, altele decât componentele de maşini,
lambriuri metalice, elemente de fixare metalice
de perete, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, căptuşeli metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, plăci metalice de căptuşit
pereţii, valve metalice pentru ţevile de apă, ţevi
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de apă metalice, anemoscoape sau giruete din
metal, anemoscoape metalice, giruete metalice,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexible, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru ferestre,
bolţuri pentru cadrele ferestrelor, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, deschizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, închizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, cabine metalice
insonorizate, transportabile, panouri acustice
din metal, ferestre metalice, ţesătură metalică/
pânză metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), lucrări de artă din metal
comun, pergole metalice pentru horticultură,
schelet metalic, profile din aluminiu, profile din
aluminiu utilizate pentru sisteme de informație
sau de afișaj.
16. Produse de imprimerie, bannere de afișaj
realizate din hârtie, bannere de afișaj fabricate
din carton, afișe, afișe publicitare, afișe
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
ştampile cu adresă, dozatoare de bandă adezivă
(rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, machete
arhitecturale, table aritmetice, tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), table
de scris, schiţe, planuri, materiale de legătorie,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente de
birou), suporturi pentru cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, suporturi cu
sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, carton, tuburi
din carton, carduri, cartele, carcase pentru
ştampile (sigilii), cataloage, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), pânză
pentru legatul cărţilor, pânză de legătorie,
benzi desenate, culegare, pungi conice din
hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie, cordoane de legătorie, coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
blocuri de desen, planşete pentru desen, plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), gravuri

obţinute prin acvaforte, dosare (rechizite de
birou), materiale filtrante din hârtie, steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru
hârtii, dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, florare, regale cu litere (tipărire),
hărţi geografice, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, numere (caractere),
rechizite de birou, cu excepţia mobilei, materiale
de ambalat fabricate din amidon, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, materiale de căptuşire din hârtie
sau carton, umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe (papetărie), suporturi pentru
pagini, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole de
birou), hârtie pergament, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, portrete,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
forme de tipar, caractere tipografice, tipărituri
(gravuri), prospecte, articole pentru şcoală
(papetărie), sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, ştampile
(sigilii), papetărie, litere din oţel, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şabloane
de copiere, hârtie de calc, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii transparente (papetărie),
caractere (numere şi litere), litere (caractere),
folii din vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hărtie din
fibre de celuloză, hârtie de împachetat, hârtie de
ambalat, cărţi de scris sau de colorat, materiale
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de scris, hârtie de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
bandă adezivă utilizată cu sticlă izolată, bandă
adezivă fotografică, bandă adezivă, bandă
adezivă izolatoare, bandă izolatoare adezivă,
bandă adezivă de mascare, bandă adezivă
antialunecare pentru aplicare pe pardoseală,
bandă adezivă, alta decât cea pentru uz
casnic, medical sau pentru papetărie, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, folie de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat / folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, materiale izolatoare, mănuşi
izolatoare, hârtie izolatoare, benzi izolatoare,
materiale refractare izolatoare, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, folii din plastic, altele decât pentru
împachetat, folii din plastic pentru scopuri
agricole, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
materiale de izolare fonică, răşini sintetice,
semiprelucrate / răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit / fire pentru lipit din
plastic, ambalaje rezistente la apă, materiale
de filtrare din spume semiprelucrate sau
plastic, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexible, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, vată de
sticlă pentru izolare, gumă, în formă brută
sau semiprelucrată, ţesături izolatoare, vopsele
izolatoare, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, garnituri
pentru ţevi / garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice / învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale filtrante
din folii semiprelucrate din plastic, cauciuc,
în formă brută sau semiprelucrat, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
fire din cauciuc, altele decât cele utilizate la
produsele textile, fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, folii din
vâscoză, altele decât pentru împachetat, inele de
etanşare / garnituri de etanşare.

19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, indicatoare și panouri de
informare și publicitare nemetalice, panouri
publicitare (panouri de afișaj nemetalice),
coloane publicitare, nemetalice, piloni de
publicitate prin afișe (structuri) din materiale
nemetalice, panouri publicitare (structuri
nemetalice), panouri de semnalizare nemetalice,
neluminoase, nemecanice, panouri de afișare
rutiere (nemetalice, nemecanizate, neluminate),
publicitate (stâlpi nemetalici pentru panouri de
-), panouri nemetalice cu informații rutiere
(neluminate, nemecanizate), panouri modulare
din materiale nemetalice de semnalizare
(neluminoase, nemecanice, panouri nemetalice,
panouri de gard nemetalice, panouri din
sticlă pentru ferestre, panouri din sticlă,
panouri din sticlă pentru uși, panouri din
geam dublu (nemetalice), panouri de acoperire
confecționate din sticlă, elemente din sticlă
pentru panouri de construcție, panouri din
geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare, panouri nemetalice pentru construcții,
panouri pentru perete nemetalice, panouri de
expunere (nemetalice), panouri de plastic pentru
pereți, panouri pentru pereți, din materiale
nemetalice, panouri transparente din plastic
folosite în construcții, panouri din sticlă pentru
construcția de clădiri, panouri cu ferestre (cadre
nemetalice) utilizate în construcții, sticlă pentru
construcţii, sticlă alabastru, sticlă stratificată,
sticlă izolatoare, sticlă armată, plăci de sticlă,
cărămizi din sticlă, pereți din sticlă, sticlă de
construcții, sticlă izolantă (construcții), ecrane
din sticlă, sticlă întărită pentru construcții, sticlă
armată pentru construcții, sticlă plată pentru
construcții, elemente structurale din sticlă, sticlă
temperată pentru construcții, sticlă transparentă
pentru construcții, sticlă flotată pentru construcții,
sticlă decorativă (pentru construcții), sticlă
luminoasă pentru construcții, sticlă plană pentru
construcții, sticlă emailată, pentru construcții,
dale de sticlă pentru acoperișuri, foi din sticlă
pentru construcții, blocuri de sticlă pentru
construcții, materiale de construcție din sticlă,
sticlă laminată colorată (pentru construcții),
sticlă plană modificată (pentru construcții),
sticlă antiefracție folosită în construcții, sticlă
securizată folosită în construcții, cărămizi din
sticlă pentru construcții, grilaje din sticlă pentru
construcții, vată de sticlă pentru construcții,
praf de sticlă pentru construcții, sticlă plată
laminată (pentru construcții), plăci de sticlă
folosite în construcții, sticlă cu tentă folosită
în construcții, sticlă ignifugă pentru utilizare
în construcții, sticlă pentru protecție termică
pentru clădiri, plăci din sticlă (nu pentru
acoperiș), sticlă arhitecturală cu model pentru
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construcții, sticlă de geam (nemetalice) cu
proprietăți ignifuge, materiale de construcție care
sunt din sticlă, materiale din sticlă laminată
folosite în construcții, sticlă cu absorbție de
infraroșii pentru construcții, sticlă pentru izolare
termică folosită în construcții, elemente de
punere a geamurilor realizate din sticlă, sticlă
reflectorizantă cu raze infraroșii folosită în
construcții, sticlă laminată pentru construcții cu
conductori electrici subțiri încorporați, mozaicuri
din sticlă destinate utilizării în construcția de
clădiri, sticlă laminată pentru construcții care
conține o peliculă cu cristale lichide, sticlă
pentru vitralii, sticlă de alabastru, sticlă pentru
construcții, fațade de sticlă (nemetalice), sticlă
colorată pentru ferestre, elemente de sticlă
pentru ferestre, geamuri (sticlă pentru -) pentru
construcții, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, sticlă arhitecturală armată pentru
construcții, sticlă pentru geamuri (cu excepția
sticlei pentru geamurile de vehicule), galerii
circulare acoperite construite în totalitate din
sticlă, galerii circulare acoperite cu sticlă și
cu cadre nemetalice, corniere, nemetalice,
piatră artificială, pavaj de asfalt, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice, traverse nemetalice, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
hârtie pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, busturi
din piatră, beton sau marmură, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, plăci de
ciment, stâlpi din ciment, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, tencuieli
(materiale de construcţii), beton, elemente de
construcţie din beton, cornişe, nemetalice, ţevi
de scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, sticlă emailată, pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment
sau marmură, statuete din piatră, ciment sau
marmură, tencuieli pe bază de ciment ignifuge,
catarge pentru steaguri (structuri), nemetalice,
indicatoare cu lumină intermitentă, nemetalice,
pentru construcţii, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, cadre,
nemetalice, pentru construcţii, şipci de montaj
din lemn, porţi, nemetalice, geotextile, sticlă
izolantă pentru construcţii, grinzi, nemetalice,
şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice, gratii,
nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, cherestea prelucrată, marmură,
monumente, nemetalice, mozaic pentru

construcţii, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii, carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici, pentru
construcţii, borduri din plastic pentru amenajări
peisagistice, sticlă în plăci (geamuri) pentru
construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, stâlpi, nemetalici, materiale refractare
de construcţii, nemetalice, materiale de armare,
nemetalice, pentru construcţii, ţevi rigide,
nemetalice, pentru construcţii, indicatoare
rutiere, neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
sticlă de siguranţă, gresie pentru construcţii,
cherestea, eşafodaje, nemetalice, cofraje,
nemetalice, pentru beton, cofraje, nemetalice,
panouri de semnalizare, neluminoase şi
nemecanice, nemetalice, pervaze, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, geamuri din
sticlă colorată, vitralii, trepte (scări), nemetalice,
scări, nemetalice, statui din piatră, ciment sau
marmură, piatră, montanţi (componente ale
scărilor), nemetalice, panouri acustice, nu din
metal, pardoseli din plăci, nemetalice, turnichete,
nemetalice, placare exterioară cu vinil, lambriuri,
nemetalice, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, captuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, geamuri din sticlă,
altele decât geamurile vehiculelor, geamuri din
sticlă pentru construcţii, cadre de ferestre,
nemetalice, ferestre, nemetalice, pavaje din
lemn, panouri din lemn, plăci din fibre din lemn
pentru construcţii, duşumele din lemn, lucrări de
zidărie din piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, pergole, nemetalice, schelete
nemetalice.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
panouri publicitare, panouri pentru expoziții,
panouri de afișare, panouri publicitare din
lemn, panouri publicitare de plastic, panouri de
afișare autocolante, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri pliabile pentru expunere,
panouri de afișare publicitare, panouri de montaj
fotografic, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri/table din material plastic, panouri pentru
afișarea materialelor pictoriale, panouri de
prezentare a bijuteriilor, rame pentru panouri
de afișare, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panou pentru informații
(aviziere) din plută, panouri pentru afișarea
materialelor grafice, panouri de expunere din
materiale plastice, panouri pentru afișarea
materialelor de tipărire, suporturi din lemn pentru
panouri indicatoare, picioare pentru panouri
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de expunere (nemetalice), panouri de anunțuri
(indicatoare) din plută, panouri pentru afișarea
materialelor de modelare, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri de afișare
a publicității (mobilier), panouri de expunere
portabile pentru afișare, panouri de expunere
sub formă de mobilier, panouri de afișaj (altele
decât cele electronice), portcarturi sub formă
de panouri de prezentare, panouri din porțelan
pentru afișare publicitară (neluminoase), panouri
pentru scopuri publicitare (neluminate și
nemecanizate), panouri din lemn pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din materiale
plastice de uz publicitar (neluminos), panouri
de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, panouri pentru notițe îmbrăcate
în stofă și cu panglici transversale, panouri
din plastic transparent care sunt părți ale
recipientelor de ambalat, afișaje verticale pliabile
realizate din materiale înrămate, standuri de
prezentare pentru afișe, mobilier stradal, nu
din metal, tâmplărie artistică, aviziere, suporturi
de prezentare, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, etichete din plastic,
scări din lemn sau plastic, elemente mobile
(decoraţiuni), mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice, plăci de identificare,
nemetalice, standuri pentru ziare, tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare, nemetalice, plăcuţe
de înmatriculare, nemetalice, rulouri interioare
din hârtie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri, suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), placarde din lemn sau plastic,
piloni, nemetalici, plăci cu denumiri de firme din
lemn sau plastic, statui din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, trepte (scări), nemetalice, lucrări de
artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică /
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe /
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.

35. Servicii de asistență comercială, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, servicii
de management, organizare și administrare
a afacerilor, lucrări de birou, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de materiale publicitare, producţia de
afişe publicitare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
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de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, publicitate exterioară, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), relaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 04642
(151) 15/06/2021
(732) CONSILIUL JUDETEAN

CONSTANTA, BD. TOMIS, NR.
51, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Teatrul FANTASIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 29.01.13;
18.03.02

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 04643
(151) 15/06/2021
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU, BD.

UNIRII NR. 78, BL. J2, SC. 1, ET.
2, AP. 5, SECTOR 3, BUCURE;TI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

JAGO DANUBIUS
GATEKEEPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08

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

31. Câini.
35. Organizare și coordonare de vânzări de
animale de companie, ținere a unui registru cu
rase de câini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse,
hrana si accesorii pentru animale de companie,
organizare și coordonare de vânzări, pentru alte
persoane, de animale de companie.
39. Transport de animale.
41. Dresaj de animale, instruire în dresarea
câinilor, școli de dresaj de animale, formare
în dresaj de animale, expoziții de animale de
companie, organizare de expoziții de animale de
companie în scopuri culturale sau educative.
43. Pensiuni pentru animale.
44. Creștere de câini, crescătorii de câini,
consiliere cu privire la creșterea animalelor de
companie, furnizare de informații cu privire la
creșterea animalelor de companie, asistenta
medicală pentru animale de companie, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii veterinare.
45. Servicii de plimbare de câini.

(210) M 2021 04644
(151) 15/06/2021
(732) SUPERDJ SRL, STR. FABRICII

NR. 26B, BL. TRONSON P, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SUPER DJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 16.01.14;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

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

clase:
41. Servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii
de discjockey, servicii de discoteca,
tehnoredactare computerizata electronica,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
servicii de karaoke, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de orchestră, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, divertisment de televiziune,

───────
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producţii de teatru, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 04645
(151) 15/06/2021
(732) SC CESIRO S.A., STR. MIHAI

VITEAZU NR. 96, JUD. MUREŞ,
SIGHIȘOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

CESIRO ceramic producer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#363795)

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

21. Produse ceramice - pentru menaj, vase
de ceramică, produse din ceramică pentru
bucătărie.

───────

(210) M 2021 04646
(151) 15/06/2021
(732) SC EDLAB SCOPUB SRL, STR.

AUREL VLAICU NR. 19, BL. V9,
AP. 9, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
TRANSILVANIA ACADEMY

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

41. Academii (educaţie), spectacole
cinematografice/spectacole de cinema,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul

educaţie, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională( consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 04647
(151) 15/06/2021
(732) LR AUTOSALON SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 17,
JUD. CLUJ, MUNICIPIUL GHERLA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

wood solution
totul despre lemn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.06;
29.01.07

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

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

20. Mobilă din lemn, bănci (mobilă), suporturi
pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi
(mobilă), paturi (mobilă), schelete de paturi din
lemn, lăzi de depozitare nemetalice, comode din
lemn, cuiere, mânere de uşi, nemetalice, fitinguri
de uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, scări din lemn, mobilă
de birou, rafturi (mobilă), scaune din lemn, mese
din lemn, dulapuri de haine.
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───────

(210) M 2021 04648
(151) 15/06/2021
(732) ASOCIAȚIA PLATFORMA

ROMÂNIA 100, STR. IONITA
CEGAN NR. 3, BL. P27, SC. 1,
AP. 11, BUCUREȘTI, 050687,
ROMANIA

(540)

RO100 ȘCOALA
BUNEI GUVERNĂRI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#004976), alb (HEX #ffffff)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 04649
(151) 15/06/2021
(732) SC TUCHFELD BUSINESS

SRL, STR. BANCII NR. 463,
JUDET DAMBOVITA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
TUCHFELD BUSINESS

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 04650
(151) 15/06/2021
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE SCHI NAUTIC
ȘI WAKEBOARD

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

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

───────

35. Publicitate şi marketing, lucrări de birou,
servicii de comerţ online şi offline cu produsele
din clasa 20, respectiv: mobilă din lemn, bănci
(mobilă), suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri
pentru cărţi (mobilă), paturi (mobilă), schelete de
paturi din lemn, lăzi de depozitare nemetalice,
comode din lemn, cuiere, mânere de uşi,
nemetalice fitinguri de uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, elemente despărţitoare din lemn pentru
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice, scări
din lemn, mobilă de birou, rafturi (mobilă),
scaune din lemn, mese din lemn, dulapuri de
haine.
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(210) M 2021 04651
(151) 15/06/2021
(732) IONUŢ-ADRIAN ROTARU, B-DUL

BELVEDERE, NR. 10, SC. B, AP.
9, JUDETUL BACAU, ONEŞTI,
601052, BACĂU, ROMANIA
OCTAVIAN ADAM, STR. JUPITER,
NR. 5, SC. B, AP. 70, JUDETUL
BACAU, ONEȘTI, BACĂU,
ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, STR. NIC. SEBE, NR.
5, BL. S24, ET. 5, AP. 21, CAM. 1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030405,
ROMANIA

(540)
GELATOSFERA

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, lianți pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe băț, batoane de
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, deserturi cu înghețată, înlocuitor de
înghețată, sosuri pentru înghețată, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată infuzată cu alcool,
înghețată sub formă de sandviș, batoane de
înghețată pe băț, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, gheață, înghețată, iaurt
înghețat (produse de cofetărie) și șerbeturi,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, batoane de înghețată cu
fructe.

───────

(210) M 2021 04652
(151) 15/06/2021
(732) CLINICA MIND JOURNEY, STR

LOCOTENENT CONSTANTIN
ZLATESCU NR 18-200, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021505, ROMANIA

(540)

MIND journey

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#39465d), galben (HEX #f0c547)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 04653
(151) 15/06/2021
(732) BURLEA GEORGETA, STR. SF.

ATANASIEI, NR. 13, JUDEŢ IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
LUDOLEXOGRAF

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

10. Aparate pentru ajutor în vorbire (terapie),
aparate utilizate pentru depistarea tulburărilor de
auz, aparate pentru ameliorarea manifestărilor
specifice tulburărilor de auz, aparate pentru
utilizare în tratarea tulburărilor de auz, aparate
de exerciții (extensoare) pentru terapie medicală,
instrumente manuale medicale, aparate auditive,
aparate medicale electromagnetice, aparate
ortodontice (aparate dentare) pentru îndreptarea
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dinților, aparate pentru monitorizarea pacienților,
aparate pentru exerciții respiratorii, instrumente
medicale electronice, truse cu instrumente
medicale, aparate și instrumente medicale.
16. Articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, materiale didactice și de
instruire, manuale, manuale didactice, manuale
tipărite, manuale destinate instruirii, manuale de
instrucțiuni, reviste medicale, cărți pentru copii.
41. Interpretarea limbajului semnelor, educație,
instruire, organizare de conferințe, servicii
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de cicluri de conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, elaborarea de
materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
texte medicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare
a premiilor, organizare de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative, publicare de
manuale școlare, publicare de manuale de
instruire, publicare de publicații medicale, servicii
educaționale pentru copii.
44. Terapie logopedă, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de asistență medicală
pediatrică, servicii medicale, servicii psihiatrice,
consultații psihiatrice, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de tratament medical,
studii de evaluare a sănătății, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, furnizare
de informații referitoare la psihologie, servicii
de terapie, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, informații medicale, servicii medicale,
consultații medicale, planificare de tratamente

medicale, închiriere de instrumente medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale

───────

(210) M 2021 04654
(151) 15/06/2021
(732) TRAINING ACADEMY SRL, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAMERA 1, BL. T73, SC. 2, ETAJ
4, AP. 42, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Academia de Trading FII
UN TRADER DE SUCCES!

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 07.05.05; 27.05.01; 27.05.17;
24.17.18

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

36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
brokeraj, investiţii de capital, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/ evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, evaluare fiscală, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, transfer electronic de monede
virtuale, schimb financiar de monede virtuale,
servicii de tranzacţii financiare online, realizarea
de tranzacţii pe pieţele de capital, investiţii în
fonduri, servicii de brokeri/ agenţi de bursă,
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brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor,
congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi
seminariilor în domeniul tranzacţiilor financiare,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice în domeniu tranzacţiilor
financiare, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedecărcabile, instruire
practică (demonstraţii), publicarea de texte,
altele decât textele publicitare, publicarea
cărţilor, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională, recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 04655
(151) 15/06/2021
(732) MIHAI ȚICĂ, STR.

FEROVIARILOR, NR. 41, SC.
A, ET. 1, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY SRL, STR. NIC SEBE,
NR. 5, BL. S24, ET. 5, AP. 21,
CAM. 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030405, ROMANIA

(540)

motorcyclingTO

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

41. Servicii sportive, servicii pentru parcuri
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, servicii educative, de divertisment
și sportive, producție de înregistrări video,
producție de filme video, producție de materiale
video, servicii de producție video, producție
de benzi video, producție de materiale
video formative, producție de filme video
preînregistrate, producție de filme pe benzi
video, producție audio și video și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video.

───────

(210) M 2021 04656
(151) 15/06/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

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

(540)

ventus ION S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
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anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────

(210) M 2021 04658
(151) 15/06/2021
(732) LIDAS SRL, STR. BRAILEI, 28,

JUD. TULCEA, MINERI, 820197,
TULCEA, ROMANIA

(540)
Banana King

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

30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de brutărie, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), specialități de patiserie.
35. Administrare în materie de activități de
marketing, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, publicitate și reclamă, realizare
de materiale publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de material
publicitar.

───────

(210) M 2021 04660
(151) 15/06/2021
(732) A.D.L. WORLDWIDE

INVESTMENTS SRL, STR.
TIMIŞ TRIAJ 6, CAMERA 8, JUD.
BRAŞOV, BRAȘOV, 500240,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AM ALD MAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.18

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f8991d), albastru închis (HEX
#0f1027)

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

35. Servicii de comenzi online
───────
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(210) M 2021 04661
(151) 15/06/2021
(732) NORDIS MANAGEMENT SRL,

STR. ALEEA ALEXANDRU NR.
21, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

22" VIBES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

39. Organizarea de călătorii, servicii oferite de o
agenție pentru organizarea de tururi și călătorii,
coordonarea aranjamentelor de călătorie pentru
persoane și grupuri, organizarea și furnizarea de
excursii, inclusiv tururi cu masini de lux vizitarea
obiectivelor turistice, vacanțe și călătorii, servicii
de consiliere și consultanță în călătorii, servicii
de organizare și operare a tururilor, servicii
de rezervări oferite de agenții pentru tururi
pentru vizitarea obiectivelor turistice, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, pregătirea
tururilor de călătorie
41. Organizare de tururi ghidate, organizare de
tururi ghidate cu masini de lux, organizarea,
gestionarea și furnizarea de evenimente și
tururi de divertisment, sociale și motorsport,
servicii de consiliere referitoare la organizarea
și gestionarea de evenimente sociale,
de divertisment și motorsport, organizarea,
gestionarea și furnizarea de evenimente auto
și tururi în scopuri de divertisment, servicii
de consiliere referitoare la organizarea și

gestionarea de evenimente auto în scopuri
de divertisment, organizarea, gestionarea și
furnizarea de excursii cu masini de lux.

───────

(210) M 2021 04662
(151) 15/06/2021
(732) DAN MARIUS BOABES, STR.

ARDEALULUI 40, AP 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013435, ROMANIA

(540)
Citysport

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
42. Crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a
programelor de calculator, servicii de analiză şi
cercetare industrială

───────

(210) M 2021 04663
(151) 15/06/2021
(732) JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI,

NR. 29, JUD. ILFOV, SAT
FUNDENI, 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,
ROMANIA

(540)

iTREND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Huse telefoane, huse tableta, incarcator auto,
incarcator priza, incarcatoare fara fir, cablu de
date, accesorii pentru telefoane (handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon si
tablete, folii pentru telefoane, baterii.

───────

(210) M 2021 04664
(151) 15/06/2021
(732) JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI,

NR. 29, JUD. ILFOV, SAT
FUNDENI, 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,
ROMANIA

(540)

G-CASE

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 24.13.02

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

clase:
9. Huse telefoane, huse tableta, incarcator auto,
incarcator priza, incarcatoare fara fir, cablu de
date, accesorii pentru telefoane (handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon si
tablete, folii pentru telefoane, baterii.
35. Publicitate, servicii de comert online cu
echipamente, huse si sccesorii pentru telefoane
mobile si tablete cum ar fi: huse si carcase
pentru telefoane mobile si tabelete, acumulatori,
incarcatoare de baterii electrice, ambalaje pentru
piese si accesorii pentru telefoane, baterii
electrice, accesorii pentru telefoane (handsfree),

folii pentru telefoane, cablu de date, suport auto
pentru telefon.

───────

(210) M 2021 04665
(151) 15/06/2021
(732) REEMTSMA

CIGARETTENFABRIKEN
GMBH, MAX-BORN-STRASSE 4,
HAMBURG, 22761, GERMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
WEST SL-LINE

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

34. Tutun, indiferent dacă este prelucrat sau
brut, produse din tutun, înlocuitori ai tutunului,
nici unul pentru scopuri medicinale sau curative,
țigărete, cigarillos, trabucuri, aparate pentru
rulat țigarete, tuburi pentru țigărete, filtre
pentru țigărete, hârtie pentru țigărete, țigărete
electronice, lichide pentru țigărete electronice,
chibrituri și articole pentru fumători.

───────

(210) M 2021 04666
(151) 15/06/2021
(732) TOP PROFIL SISTEM SRL, SOS.

DE CENTURA NR. 3, JUD. ILFOV,
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI NR. 12, BL.
D6, SC. B, AP. 29, SECTOR 2,
BUCURESTI , 022166, ROMANIA

(540)
SIMETRICA

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

6. Garduri metalice.
───────
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(210) M 2021 04668
(151) 15/06/2021
(732) TOP PROFIL SISTEM SRL, SOS.

DE CENTURA NR. 3, BERCENI,
JUD. ILFOV, ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI NR.12, BL.
D6, SC. B, AP. 29, BUCURESTI,
SECTOR 2, 022166, ROMANIA

(540)
EVEREST by TPS

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

6. Țigle metalice.
───────

(210) M 2021 04669
(151) 15/06/2021
(732) TOP PROFIL SISTEM SRL, SOS.

DE CENTURA NR.3, BERCENI,
JUD. ILFOV, ILFOV, ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI NR.12, BL.
D6, SC. B, AP. 29, BUCURESTI,
SECTOR 2, 022166, ROMANIA

(540)
ORIZONT

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

6. Țigle metalice.
───────

(210) M 2021 04670
(151) 15/06/2021
(732) TOP PROFIL SISTEM SRL, SOS.

DE CENTURA NR.3, BERCENI,
JUD. ILFOV, ILFOV, ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI NR.12, BL.
D6, SC. B, AP. 29, BUCURESTI,
SECTOR 2, 022166, ROMANIA

(540)
TISA

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

6. Garduri metalice.
───────

(210) M 2021 04672
(151) 15/06/2021
(732) TCV & ASOCIAŢII S.R.L., ALEA

FLORIN CIUNGAN NR.15, ETAJ 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR.152, SC. III, AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TCV Mereu alături de tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
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36. Asigurări, asigurări medicale, asigurări
maritime, administrarea asigurărilor, garanții de
asigurări, asigurări de camionete, asigurări
pentru hoteluri, asigurări pentru clădiri, asigurări
de călătorie, asigurări pentru birouri, agenții
de asigurări, asigurări de viață, gestionare
de asigurări, organizare de asigurări, asigurări
pentru întreprinderi, brokeraj de asigurări,
asigurări de credite, studii privind asigurările,
servicii de asigurări pentru companii de
asigurări, asigurări de răspundere civilă,
evaluarea daunelor în asigurări, servicii de
asigurări personale, managementul riscului în
asigurări, administrarea planurilor de asigurări,
asigurări private de sănătate, subscrieri
de asigurări financiare, administrare de
asigurări stomatologice, subscriere de asigurări
medicale, subscriere de asigurări maritime,
asigurări pentru domeniul aviatic, investigații
în domeniul asigurărilor, cercetări în domeniul
asigurărilor, informații în domeniul asigurărilor,
consultanță în domeniul asigurărilor, servicii
pentru subscrierea asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, subscriere de asigurări
în domeniul asigurării pentru răspundere
profesională, subscriere de asigurări de viață,
subscriere de asigurări pentru garanții, contracte
de asigurări de servicii, agenții de asigurări
pentru nave, servicii de asigurări de locuințe,
servicii de asigurări de viață, asigurări pentru
deținătorii de proprietăți, asigurări în caz
de incendiu, asigurări de răspundere civilă
profesională, administrarea de portofolii de
asigurări, servicii de societăți de asigurări,
servicii de încheiere de asigurări, furnizarea de
asigurări de vacanță, brokeraj de asigurări de
viață, administrarea de asigurări de grup, agenții
de asigurări de viață, brokeraj de asigurări pentru
proprietăți, servicii de brokeraj de asigurări,
asigurări cu privire la proprietăți, informații
în domeniul asigurărilor, consultanță privind
subscrierea de asigurări, evaluare financiară
în scopul asigurării, consultanță și informații
privind asigurările, servicii privind asigurările de
călătorie, servicii de management al asigurărilor,
servicii de subscriere a asigurărilor, soluționarea
creanțelor în domeniul asigurărilor, subscriere de
asigurări de transport maritim, servicii actuariale
în materie de asigurări, servicii pentru încheieea
de asigurări comerciale, acordare de asigurări
pentru împrumuturile ipotecare, acordare de
asigurări pentru garantarea echipamentelor,
subscriere de asigurări contra incendiilor
maritime, estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), asigurări referitoare la
costurile asistenței juridice, subscriere de
asigurări de accidente maritime, servicii de
consultanță referitoare la asigurări, subscriere de

asigurări, nu de viață, subscriere de asigurări
pentru accidente auto, curtaj în asigurări pentru
accidente neprevăzute, consultanță referitoare
la asigurările de viață, servicii de informații
computerizate privind asigurările, administrare
de afaceri în domeniul asigurărilor, intermediere
în domeniul asigurărilor de călătorie, servicii
de brokeraj aferente asigurărilor medicale,
intermediere în domeniul asigurărilor de viață,
furnizare de informații în domeniul asigurărilor,
informații și consultanță în materie de asigurări,
servicii pentru subscrierea de asigurări pentru
întreprinderi, furnizare de servicii de asigurări
de viață, intermediere pentru finanțare de
prime de asigurări, subscriere de polițe
de asigurări privind transportul, evaluări de
asigurări în caz de incendiu, servicii pentru
încheierea de asigurări pentru credite, brokeraj
de asigurări de transport de bunuri, brokeraj
de asigurări pentru vehicule cu motor, servicii
de asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul transportului
maritim, evaluări de cereri de despăgubire în
asigurări, încheiere de asigurări pentru servicii
juridice preplătite, subscriere de asigurări cu
privire la proprietăți, agenție de asigurări și
servicii de curtaj, subscriere de asigurării de
transport de bunuri, agenții de brokeraj în
domeniul asigurării navelor, servicii de consiliere
de brokeraj privind asigurările, programe de
economii privind asigurările de sănătate, servicii
de planificare privind asigurările de viață,
consultanță financiară și consultanță în domeniul
asigurărilor, servicii de consiliere referitoare
la asigurări de viață, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, servicii de
consultanță în asigurări referitoare la explozii,
servicii de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii de creditare pentru plata primelor de
asigurări, servicii de consultanță în asigurări
referitoare la incendii, curtaj în asigurări,
altele decât cele de viață, servicii de agenție
pentru intermedierea asigurărilor de călătorie,
subscriere și administrare de asigurări medicale
în domeniul stomatologic, asigurări personale
referitoare la angajamentul de rambursare a
împrumuturilor, servicii de asigurări personale
privind furnizarea de consultanță juridică,
furnizare de informații privind curtajul în
asigurări de viață, furnizare de informații privind
subscrierea de asigurări de viață, servicii
de consultanță și informații despre curtaj în
asigurări, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță și
curtaj în asigurări de viață, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări contra accidentelor, servicii
de consultanță și curtaj în asigurări de sănătate,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări
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pentru locuințe, servicii de consultanță și curtaj
în asigurări de călătorie, servicii de investiții cu
capital variabil în domeniul asigurărilor, servicii
de asigurări de sănătate referitoare la șoferii
de autocare, furnizare de informații privind
serviciile de asigurări și serviciile financiare,
servicii de garanție pentru asigurări pentru
defecțiunile mecanice ale motoarelor, subscriere
de asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de consiliere financiară
cu privire la asigurările de viață, servicii de
asigurare pentru acordarea unui credit, servicii
de asigurare pentru ambarcațiuni, servicii de
asigurare referitoare la contracte de credit,
servicii de asigurare referitoare la cazarea
pentru vacanță, servicii de asigurare referitoare
la carduri de credit, servicii de asigurare
privind proprietățile, servicii de asigurare privind
fondurile de pensie, servicii de asigurare privind
călătoriile, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de garantare de cauțiuni,
servicii de finanțare a primelor de asigurare,
servicii de garanții de cauțiune, soluționare de
creanțe care decurg din reasigurare.

───────


