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Cereri Mărci publicate în 24/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01376 17/03/2021 NOIR BIO COSMETICS S.R.L. CN CHRISTINE NOIR Beauty by

nature

2 M 2021 02147 17/03/2021 SC BEM RETAIL GROUP SRL aquatic elephant

3 M 2021 02148 17/03/2021 SC BEM RETAIL GROUP SRL ELTOS

4 M 2021 02149 17/03/2021 SC BEM RETAIL GROUP SRL GRAND

5 M 2021 02150 17/03/2021 LAURENTIU MARIUS CAUTIS coffee beans

6 M 2021 02151 17/03/2021 PASSAGE RESTAURANTE SRL MEDILEX

7 M 2021 02152 17/03/2021 ORANGE ROMANIA SA YOXO

8 M 2021 02153 17/03/2021 PASSAGE RESTAURANTE SRL WINLYEX

9 M 2021 02154 17/03/2021 S.C. HBS PILATES S.R.L. HBS HEALTH.BODY.SOUL
PILATES

10 M 2021 02155 17/03/2021 MIHAI-ROBERT PANCIU bForce PERFORMANCE

11 M 2021 02156 17/03/2021 LED BOX S.R.L. LED BOX ILUMINAT CU LED
PENTRU ORICE

12 M 2021 02157 17/03/2021 S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA
S.R.L.

brener

13 M 2021 02158 17/03/2021 METO INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT SRL

RikBo

14 M 2021 02159 17/03/2021 ASOCIATIA FOC 1865 FARUL OSPITALIER

15 M 2021 02160 17/03/2021 CAPTAIN BEAN
INTERNATIONAL SRL

CAPTAIN BEAN coffee to go! go!
go!

16 M 2021 02161 17/03/2021 GENIUS SHOOTING RANGE
SRL

GENIUS SHOOTING RANGE

17 M 2021 02162 17/03/2021 ASOCIATIA FOC 1865

18 M 2021 02163 17/03/2021 PROFET MEDIA S.R.L. FotoFixer

19 M 2021 02164 17/03/2021 COMPRESSOR PUMP
INDUSTRIAL SRL

ECOBIOCID

20 M 2021 02165 17/03/2021 COMPRESSOR PUMP
INDUSTRIAL SRL

IGIENECO

21 M 2021 02167 17/03/2021 DĂNUȚ-EUGEN GURKA KINDER HAUS

22 M 2021 02168 17/03/2021 AIORGDENTAL S.R.L. AI DENTAL

23 M 2021 02169 17/03/2021 PANIMON SA PANIMON

24 M 2021 02170 17/03/2021 JUSTIȚIE XXI SRL TaxaTimbru.ro by MyJustice
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 02171 17/03/2021 OTTO BROKER DE

ASIGURARE SRL
Ottomat Te asiguri imediat

26 M 2021 02172 17/03/2021 OTTO BROKER DE
ASIGURARE SRL

Ottomat

27 M 2021 02173 17/03/2021 MEDIUNO OPTIC SRL MEDIUNO

28 M 2021 02174 17/03/2021 OTTO BROKER DE
ASIGURARE SRL

Otto Broker #Poțisăfiisigur

29 M 2021 02175 17/03/2021 JOBS.BG EOOD dev.ro

30 M 2021 02177 17/03/2021 ANDREI CALESU GOODALL

31 M 2021 02178 17/03/2021 ALIN MARIUS BĂCESCU USHA

32 M 2021 02179 17/03/2021 ALIN MARIUS BĂCESCU L LEYPARTS

33 M 2021 02180 17/03/2021 CODRUȚ BOGDAN HIRCIU ETERNIDAD

34 M 2021 02181 17/03/2021 UTILITECH SERVICES S.A utilitech

35 M 2021 02182 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA NORA CU NOROC

36 M 2021 02183 17/03/2021 SC LAMIGEO DEVELOPMENT
SRL

CITYPLACE

37 M 2021 02184 17/03/2021 MENTON MALL FBE SRL F FAINTEC

38 M 2021 02185 17/03/2021 MOLDOVEANU MIHAITA
DRAGOS

SOLARINO RESIDENCE

39 M 2021 02186 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA MIREASA PENTRU FIUL MEU

40 M 2021 02187 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA POVESTE DE NUNTA

41 M 2021 02188 17/03/2021 MENAROM S.R.L. Schneider COOKING

42 M 2021 02189 17/03/2021 GOLDEN WINE DISTRIBUTION
S.R.L

GOLDEN WINE WG

43 M 2021 02190 17/03/2021 S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

Дети О Главном

44 M 2021 02191 17/03/2021 MENAROM S.R.L. Schneider tools

45 M 2021 02192 17/03/2021 OMV PETROM S.A. PETROM Auchan

46 M 2021 02193 17/03/2021 RAZVAN-ADRIAN AILENEI
ELENA GHENOIU
ANDREI GATU
COSTIN CRETULESCU

MUZE Asociatia pentru Teatru-
Film-Muzica-Dans

47 M 2021 02194 17/03/2021 SANO VITA SRL SanoVita WELLNESS

48 M 2021 02195 17/03/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

neo FLOREASCA LAKE

49 M 2021 02196 17/03/2021 ALEXANDRU PAL caietemuzica.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2021 02197 17/03/2021 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
neo TIMPURI NOI

51 M 2021 02198 17/03/2021 ION HRISTESCU ve VRĂJITOAREA ELECTRICĂ

52 M 2021 02199 17/03/2021 ION HRISTESCU MAŞINA DE FABRICAT zei

53 M 2021 02200 17/03/2021 CĂTĂLIN MUREȘAN
DIANA MARIA MUREȘAN

Siebenburgen Reisen

54 M 2021 02201 17/03/2021 CAMPER TEAM SRL Camper Team ;
www.camperteam.ro

55 M 2021 02202 17/03/2021 MIR AKSARAY SRL Lushi Lush

56 M 2021 02203 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA IUBIRI NELEGIUITE

57 M 2021 02204 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA LATE NIGHT SHOW

58 M 2021 02205 17/03/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Matache Măcelaru' Mușchi
Țigănesc

59 M 2021 02206 17/03/2021 INDETAIL ONLINE SRL id indetail
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(210) M 2021 01376
(151) 17/03/2021
(732) NOIR BIO COSMETICS S.R.L.,

BLD. 1848 NR. 95, AP. 7, JUDETUL
MURES, TG. MURES, 540304,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CN CHRISTINE NOIR
Beauty by nature

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 26.04.05

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, preparate
cosmetice, loțiuni pentru păr de uz cosmetic,
pastă de dinți, nemedicinală.

───────

(210) M 2021 02147
(151) 17/03/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCURESTI-URZICENI NR
16, BLOC P6, ST 95, MAGAZIN 95,
JUDEŢ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

aquatic elephant

(531) Clasificare Viena:
03.02.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi scule acționate manual.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02148
(151) 17/03/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCURESTI-URZICENI NR
16, BLOC P6, ST 95, MAGAZIN 95,
JUDEŢ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ELTOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi scule acționate manual.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02149
(151) 17/03/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCURESTI-URZICENI NR
16, BLOC P6, ST 95, MAGAZIN 95,
JUDEŢ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GRAND

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru, roşu,
maro

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi scule acționate manual.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02150
(151) 17/03/2021
(732) LAURENTIU MARIUS CAUTIS,

STR. HIPODROMULUI NR. 23, SAT
OSTRATU, JUDEŢ ILFOV, COM
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

coffee beans

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 05.03.15; 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea aromată, cafea, cafea măcinată,
cafea verde, boabe de cafea, extracte de cafea,
concentrate de cafea, cafea de malț, cafea cu
gheață, esență de cafea, esențe de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea liofilizată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, servicii de catering pentru fast-food
cu autoservire, servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante care servesc udon și soba,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență.

───────

(210) M 2021 02151
(151) 17/03/2021
(732) PASSAGE RESTAURANTE

SRL, STR. TRAIAN NR. 6, ET.
1, CAMERA 2, JUDEŢ GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
MEDILEX

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, plasturi,
materiale de pansat.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, respectiv cutii şi plicuri din carton
pentru ambalat, cutii şi plicuri din hârtie pentru
ambalat.

───────
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(210) M 2021 02152
(151) 17/03/2021
(732) ORANGE ROMANIA SA, BD.

LASCAR CATARGIU, NR. 47-53,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010665,
ROMANIA

(540)

YOXO

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.01.03; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov ( HEX
#43288A)

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

9. Aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţii şi telecomunicaţii, aparate şi
instrumente de comunicaţii şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente electrice şi electronice,
toate pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperareasau recepţia de date,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate, aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (alta decât testarea in-vivo),
de semnalizare, de verificare(supraveghere) şi
pentru predare, aparate şi instrumente optice şi
electrooptice, servere de comunicații (hardware
de calculator), servere informatice, hardware de
operare vpn (reţele private virtuale), hardware
de operare wan (reţea zonă extinsă), hardware
de operare lan (reţea locală de calculatoare),
hardware pentru calculator, hardware pentru
rețele de calculatoare, hardware de calculator
care asigură accesul securizat de la distanţă
la reţele de calculator şi de comunicaţii,
hardware ethernet, aparate, instrumente şi
echipamente pentru procesarea imaginilor,
aparate de fotografiat, aparate, instrumente
si echipamente fotografice, videoproiectoare,
proiectoare multimedia, scanere şi cititoare de

coduri de bare, aparate şi instrumente de radio
şi de televiziune, transmiţătoare şi receptoare
pentru telecomunicaţii, transmisii de radio şi
de televiziune, dispozitive pentru accesul la
programe difuzate sau transmise, holograme,
computere, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, circuite electronice care
contin date programate, discuri, casete şi
fire, toate fiind suporturi magnetice de date,
circuite integrate, cartele magnetice goale şi
preînregistrate, cartele cu date înregistrate
electronic, carduri de memorie, cartele sim,
cartele cu cip (carduri cu circuite integrate),
cartele continand microprocesoare, carduri de
identitate electronice, cartele telefonice, cartele
telefonice cu credit, cărți de credit, carduri
de debit, cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane,
discuri compacte cu lectură laser (cd-rom-
uri), suporturi de date magnetice, digitale
şi optice, inregistrari de date magnetice,
digitale si optice si suporturi de stocare
(goale si preînregistrate), discuri compacte
preînregistrate, memorii usb, dispozitive pentru
redarea de fişiere de muzică descărcabile,
player portabil multimedia, transmiţătoare şi
receptoare prin satelit, sateliţi de telecomunicaţie
şi de difuzare, balize de radio telefon şi stâlpi
telefonici, cabluri și fire, cabluri optice, fibre
optice, fire metalice pentru rezistențe, electrozi,
sisteme şi instalaţii pentru telecomunicaţii,
terminale de telefonie, comutatoare telefonice,
echipamente pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi prelucrare
a informaţiilor, echipament telefonic, echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
pentru mâini libere sau activate prin voce,
terminale multimedia, terminale interactive
pentru prezentarea si comandarea de bunuri si
de servicii, terminale securizate pentru tranzacţii
electronice, inclusiv pentru plăţi electronice,
aparate pentru procesarea plăților electronice,
aparate şi instrumente pentru paging, radio-
paging şi radiotelefonie, telefoane, telefoane
mobile şi receptoare de telefon, faxuri, asistente
personale digitale (pda), agende organizatoare
electronice, blocnotesuri electronice, tablete,
unităţi electronice de mână pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia fără fir de mesaje
cu date şi de plăţi electronice, dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorului
să urmărească sau să administreze informaţii
personale, aparate, instrumente şi sisteme
de navigaţie prin satelit, accesorii pentru
telefoane şi receptoare de telefon, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea unui
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telefon mobil în modul hands-free, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
căști audio, dispozitive „hands-free” pentru
căşti de telefon şi pentru alte dispozitive
electronice mobile, genţi şi huse adaptate special
pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor
mobile şi al echipamentelor şi accesoriilor
pentru telefon, curele pentru telefonul mobil,
agende personale computerizate, antene,
baterii, microprocesoare, tastaturi, modemuri,
calculatoare, ecrane de afișare, sisteme de
poziționare globală electronice, dispozitive
şi instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare, aparate şi instrumente
de monitorizare (alta decât monitorizarea in-
vivo), aparate și instrumente radio, filme video,
aparate şi echipamente audio-vizuale, accesorii
electrice şi electronice şi echipamente periferice
destinate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-video, cartuşe pentru jocuri
de calculator (software), piese şi accesorii
pentru toate produsele menţionate anterior,
software, programe de operare pentru vpn
(rețele private virtuale), software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software pentru
operare lan (rețea locală), software de operare
usb (magistrală serială universală), software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculator pentru sincronizarea datelor între
calculatoare, procesoare, recordere, monitoare
şi dispozitive electronice şi calculatoare gazdă,
software pentru cloud computing, programe de
sisteme de operare pentru rețele, programe
pentru sisteme de operare pe calculator,
software de calculator care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, program software pentru
securitatea calculatoarelor, software pentru
firewall-uri pentru calculatoare, software pentru
asigurarea securității poștei electronice, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoane mobile,
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-
line din baze de date sau de pe internet, software
de calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite conectarea
la baze de date, reţele locale şi internet, software
de calculator menit sa faciliteze servicii de
teleconferinta, videoconferinta si videotelefon,
software de calculator care permite căutarea
ți recuperarea de date, software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, serviciilor
de telecomunicaţii, reţelelor de calculatoare
şi panourilor de afişaj electronic, software
pentru jocuri, programe de jocuri pe calculator,
interactive, multimedia, software pentru jocuri de
realitate virtuală, fișiere cu muzică descărcabile,
fotografii, poze, grafice, fişiere cu imagini, biţi
de sunet, filme, filme video şi programe audio-

vizuale (descărcabile) furnizate on-line sau
din baze de date de calculator sau de pe
internet sau de pe site-uri web de internet,
software de calculator utilizat la monitorizarea
de la distanţă, software pentru sisteme de
navigație gps, ceasuri inteligente, dispozitive de
telefonie mobilă care se pot purta, calculatoare
portabile, emiţătoare şi receptoare electronice
de date care se ataşează la haine, brăţări
care comunică date către agende digitale
personale, telefoane inteligente, tablete, pda-
uri şi calculatoare personale prin intermediul
site-urilor web pe internet şi al altor reţele
de calculatoare şi de comunicaţii electronice,
telefoane şi telefoane inteligente sub forma unui
ceas de mână, telefoane şi telefoane inteligente
sub forma unei brăţări, telefoane şi telefoane
inteligente sub formă de pandantiv, lănţişor, inel,
cercel şi/sau alt articole de bijuterie, calculatoare
sub forma unui ceas de mână, calculatoare
sub forma unei brăţări, calculatoare sub formă
de pandantiv, lănţişor, inel, cercel şi/sau alt
articole de bijuterie, dispozitive personale pentru
monitorizarea fitness-ului sub forma unui ceas de
mână sau a unei brăţări, dispozitive personale
pentru monitorizarea fitness-ului sub formă de
pandantiv, lănţişor, inel, cercel şi/sau alt articole
de bijuterie, roboţi (alţii decât produsele de
gătit sau culinare) de uz personal, educativ sau
de divertisment, echipamente de telecomandă
pentru roboţi, software pentru comandă şi
operare a roboţilor.
35. Publicitate, servicii de marketing,
promovarea comercială, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor, organizare
și gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, furnizarea de informații
pentru afaceri, servicii de consultanță privind
administrarea call center-urilor, servicii de
achiziţionare pentru alte persoane, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
consultanță pentru firme cu privire la planificarea
și recuperarea în caz de dezastru, îndrumare
în afaceri, activitate de incubator de afaceri,
servicii de consiliere şi consultanţă pentru firme
cu privire la administrarea firmelor, dezvoltarea
firmelor şi dezvoltarea produselor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
organizare de întâlniri de afaceri, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, servicii de
previziuni de afaceri, cercetare şi studii de
piaţă în domeniul protecţiei mediului, energiilor
noi, conservării bogăţiilor naturale şi dezvoltării
durabile, prestare de servicii de afaceri, de birou
şi de secretariat, extrase din ştiri şi actualităţi
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şi servicii de informaţii, studii de piață, analize
de piață, colectare şi analiză de date despre
cercetarea de piaţă, cercetarea de piață și
studii de marketing, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse produse
de telecomunicații și de calcul, hardware
pentru calculator, servere pentru calculator,
aparate fotografice, aparate și instrumente de
televiziune și radio, playere portabile multimedia,
transmițătoare și receptoare de satelit, fire
și cabluri electrice, echipament telefonic,
telefoane, telefoane mobile și căști telefonice,
notepad-uri electronice, agende electronice,
tablete electronice, dispozitive electronice de
mână pentru recepția fără fir, căști, antene,
microprocesoare, tastaturi, modemuri, sisteme
electronice de localizare globală, ceasuri
inteligente, dispozitive de telefonie mobilă
care se pot purta, calculatoare care se pot
purta, piese, accesorii și garnituri pentru
produsele menționate anterior, carduri de date,
dispozitive și echipamente de securitate, articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, accesorii de modă, materiale
textile, lenjerie de casă, bagaje și genți
(exceptând transportul lor), regruparea, pentru
alte persoane, de diverse materiale tipărite și
papetărie, jucării, jocuri și echipamente sportive,
bijuterii, ceasornicărie, produse de iluminat
electric și ustensile pentru menaj, mobile și
accesorii, cosmetice și produse de îngrijire
personală, produse farmaceutice, produse de
curățare, produse medicale, alimente pentru
oameni și condimente și ingrediente pentru
gătit, băuturi (exceptând transportul lor), pentru
a le permite clienților să le vadă și să le
cumpere comod, vânzări prin licitații disponibile
pe internet, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, furnizare
de informaţii comerciale şi promoţionale şi
consiliere cu privire la furnizarea şi promovarea
de mărfuri şi la selectarea şi prezentarea
de bunuri, furnizare de informaţii comerciale
şi promoţionale şi consiliere pentru eventualii
cumpărători de mărfuri şi bunuri, compilare
şi transcriere de date, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, producție de clipuri publicitare,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, gestionare
de fișiere informatice, prelucrare de date, servicii
de telemarketing, servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor, gestiune
de centre de asistenta telefonica pentru terti,

administrarea centrelor de monitorizare de la
distanţă, pentru alte persoane, gestionare de
date şi servicii de evaluare electronică, servicii
de prelucrare, de verificare şi de autentificare
a datelor în domeniul transportului, al check-in
la zboruri, al rezervării de locuri de călătorie,
al biletelor de călătorie şi al biletelor la
evenimente sportive şi culturale, servicii de
verificare de bilete, cupoane, bonuri, tichete de
reducere, programe de fidelitate, carduri cadou şi
certificate cadou, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
informaţii, recomandări şi consultanţă în legătură
cu toate cele de mai sus.
36. Servicii financiare, servicii bancare, servicii
de asigurare, servicii de afaceri monetare,
asigurare şi finanţare de aparate, sisteme şi
instalaţii de telecomunicaţii, furnizare de facilităţi
şi servicii de card de credit, furnizare de servicii
de transfer electronic de fonduri şi de facilităţi
de tranzacţionare on-line, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
de plată automatizată, operațiuni bancare
electronice efectuate prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare (sistem bancar prin
internet), prelucrare electronică a plăților prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
transfer electronic de fonduri prin intermediul
telecomunicațiilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de garantare a
mandatelor poștale, procesarea plăților, transfer
electronic de devize, servicii de plată fără
contact, servicii de investiţii şi management de
fonduri, administrare de fonduri și de investiții,
servicii financiare computerizate, furnizare de
servicii de evaluare on-line, afaceri imobiliare,
administrarea bunurilor imobiliare şi informaţii şi
consiliere cu privire la cele menţionate anterior,
servicii de informare financiară, cotații de bursă,
servicii de furnizare de informații privind valorile
mobiliare, brokeraj de acțiuni și obligațiuni,
colectare de fonduri, colecte în scopuri caritabile,
organizare de colecte şi organizare de activităţi
pentru strângere de fonduri, sponsorizare,
servicii de informaţii şi consiliere cu privire la
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
tranzacţii bancare la domiciliu şi prin internet,
informaţii despre capitaluri şi acţiuni, brokeraj
cu acţiuni şi obligaţiuni, furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, intermediere de energie, emitere de
bonuri valorice, servicii de informare, consiliere
si consultanta in toate domeniile mentionate
anterior.
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38. Servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații, servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmisie
de mesaje, transmisie de mesaje radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii abonaţi sau poştă electronică,
transmisie, livrare şi recepţie de sunete,
date, imagini, muzică şi informaţii, mesaje
electronice, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de schimb de date,
transfer de date prin telecomunicații, transmisia
de fișiere digitale, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de transmisie, difuzare
sau transmisie de programe radio sau de
televiziune, filme şi jocuri interactive, servicii de
videotext, teletext şi videotext interactiv, difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice în reţele de comunicaţii
electronice, servicii de mesaje video, servicii
de videoconferință, servicii de videotelefonie,
telecomunicaţii în domeniul informaţiilor (inclusiv
pagini web), programelor de calculator şi a
altor date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizarea de
conexiuni prin telecomunicaţii la linii de asistenţă
telefonică şi la centre de apeluri telefonice,
servicii de comunicaţii telefonice oferite pentru
linii telefonice de asistenţă şi pentru centre
de apeluri telefonice, servicii de furnizare a
accesului la internet, furnizare de conexiuni
de telecomunicații la internet sau la baze
de date, furnizarea accesului utilizatorilor la
internet (furnizori de servicii), organizare si
exploatare de conferinte electronice, grupuri
de discutii si camere de chat, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală
pe internet, furnizarea accesului la site-uri
de mp3 pe internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizare de acces
la infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
pentru operatori terţi şi pentru terţi, închirierea
de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor, servicii de accesare
a telecomunicațiilor, transmitere de mesaje și
de imagini cu ajutorul calculatorului, comunicare
prin calculator, transmisiune şi distribuţie de
date sau de imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau prin internet,
furnizarea accesului limitat al terţilor la internet,
transmisia electronică a datelor privind plăţile
electronice prin reţeaua informatică mondială,
agenții de presă, transmisie de știri și informații
de actualitate, luare spre închiriere, servicii
de tip leasing sau dare spre închiriere de
aparate, instrumente, instalaţii sau componente
utilizate în scopul furnizării serviciilor mai
sus menţionate, furnizarea accesului la o
rețea electronică online pentru recuperarea de

informații, închirierea timpilor de acces la baze
de date computerizate, închiriere de timp de
acces la panouri computerizate de informaţii şi
de mesaje şi la reţele de calculator, servicii
de furnizare de internet, furnizare şi operare
de conferinţe electronice, servicii de consiliere,
informare şi consultanţă în domeniul celor
menţionate anterior.
41. Educație și instruire, servicii de divertisment,
activități sportive și culturale, furnizare de
informaţii referitoare la educaţie, la divertisment
şi la evenimentele sportive şi culturale, furnizare
on-line plecându-se de la o baza de date
informatică sau de pe internet sau utilizând
alte suporturi, servicii în domeniul jocurilor
electronice furnizate printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
închiriere de jocuri video, audio şi de calculator,
divertisment de radio și televiziune, publicare
şi producţie de muzică, de filme (altele decât
filme publicitare), de programe radio şi de
televiziune şi de programe de teleshopping
şi de webshopping, organizare de jocuri și
competiții, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de programe
pentru jocuri video de larg consum şi pentru
aparate de jocuri de mână prin comunicaţii fără
fir (nedescărcabile), publicare on-line de cărți
și reviste electronice, furnizare, pe un site web
interactiv, de divertisment de film, televiziune şi
muzical, publicare de texte în format electronic
sau în alt format, servicii de publicare şi
producţie de înregistrări de sunet şi/sau imagine,
servicii de expoziţii, organizare, producţie şi
prezentare de concerte muzicale, spectacole
de muzică, de teatru şi video, festivaluri,
turnee şi alte spectacole, evenimente şi activităţi
muzicale şi culturale, organizare, administrare
sau coordonare de evenimente cu jocuri video,
servicii de editare postproducţie în domeniul
muzicii, videoclipurilor şi filmelor, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare şi coordonare de conferinţe,
seminare, simpozioane, tutoriale, ateliere de
lucru, cursuri, convenţii şi expoziţii, învăţământ
interactiv şi de la distanţă sau cursuri şi sesiuni
de instruire furnizate online prin intermediul unui
link de telecomunicaţii sau al unei reţele de
calculatoare sau furnizate prin alte mijloace,
traducere și interpretare, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, jocuri de noroc, servicii
de cluburi (divertisment), servicii de rezervare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
sportive şi culturale, servicii ale bibliotecilor
electronice de furnizare de informaţii electronice
(inclusiv informaţii arhivate) sub formă de texte
electronice, informaţii şi date audio şi/sau video,
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jocuri şi materiale de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, punerea la dispoziţie de
fotografii, poze, desene grafice, clipuri muzicale,
filme, filme video şi programe audiovizuale
(nedescărcabile), online sau dintr-o bază de date
sau de pe internet sau de pe site-uri de internet,
fotografie, îndrumare în afaceri, furniazre de
informaţii si servicii de consiliere in domeniul
tuturor serviciilor mentionate anterior.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii oferite de laborator
de cercetare, administrare a proiectelor de
cercetare, proiectare şi dezvoltare, cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs, cercetare
tehnică, servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare, programe
informatice, sisteme informatice, soluţii pentru
aplicaţii software pe calculator, jocuri de
calculator, software pentru realitate virtuală,
sisteme de prelucrare de date, administrare
de date, sisteme de prelucrare de informaţii
computerizate, servicii de comunicaţii, soluţii de
comunicaţii, aplicaţii de comunicaţii, sisteme de
comunicaţii şi interfeţe de reţea şi acordare de
consultanţă tehnică, informaţii şi consiliere cu
privire la cele menţionate anterior, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și planificare tehnică de
rețele de telecomunicații, proiectare și dezvoltare
de programe de securitate pe internet, proiectare
și dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, servicii de testare tehnică, teste
industriale, redactare de rapoarte şi studii
tehnice, servicii it, cloud computing, actualizare
si proiectare de hardware de calculator,
întreţinerea, actualizarea şi proiectarea de softuri
computerizate integrate, software de calculator
şi programe de calculator, programare pentru
calculatoare, pregătire şi furnizare de informaţii
în domeniul calculatoarelor şi instalaţiilor pentru
reţele de calculatoare, servicii de consiliere
şi consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei
informaţiei şi al telecomunicaţiilor, consultanţă
în domeniul reţelelor şi serviciilor informatice
cloud computing, consultanță tehnică pentru
aplicarea și utilizarea software-ului de calculator,
servicii de consultanţă şi informaţii în materie de
integrare a sistemelor de calculator, tehnologie
a informaţiei, arhitectură şi infrastructură a
tehnologiei informaţiei, consultanță în materie de
securitate informatică, proiectare şi dezvoltare
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipament pentru telecomunicaţii, servicii de

operator in materie de prelucrare de date,
servicii de asistenţă operaţională pentru reţele
de calculator, reţele de telecomunicaţii şi
reţele pentru transmisiunea de date, servicii
informatice on-line, servicii de programare
prestate on-line, programare de programe
de securitate pe internet, închirierea de
calculatoare, design, desene şi texte la
comandă, toate pentru compilarea de pagini
web pentru internet, servicii de creare de
imagini virtuale şi interactive, creare, operare şi
întreţinere de baze de date, reţele de tip intranet
şi site-uri web, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, găzduirea de
baze de date, loguri web, portaluri web, găzduire
de platforme pe internet, furnizare de servicii
de aplicații informatice (asp), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
găzduirea de spațiu de memorie pe internet,
găzduire și închiriere de spațiu de memorie
pentru site-uri web, găzduire de platforme
de comerț electronic pe internet, găzduire a
aplicaţiilor multimedia şi interactive, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, găzduire de facilități on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, găzduire
de facilități web online pentru pentru alte
persoane, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de server,
servicii de instalare și întreținere de software,
furnizarea de acces temporar la aplicaţii
online, instrumente software şi software online
nedescărcabil pentru operare de reţele de
calculatoare şi servere, închiriere de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, închirierea serverelor web, închiriere
de software de jocuri pe calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de operare
online nedescărcabil pentru accesarea și
folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizarea accesului temporar la programe
pentru securitatea internetului, închiriere de
spațiu de memorie pe servere pentru găzduirea
de buletine informative electronice, creare,
operare şi întreţinere de site-uri web, pagini
şi portaluri web, pentru jurnalizarea de texte,
imagini şi muzică furnizate fie prin intermediul
calculatoarelor, fie prin intermediul telefoanelor
mobile, furnizarea de servicii de informare și
consiliere tehnică privind toate serviciile mai
sus menționate furnizate online din baza de
date de calculator sau pe internet, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, servicii de securitatea calculatoarelor
pentru protecția contra accesului ilegal în
rețele, managementul proiectelor it, configurare
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de rețele de calculatoare folosind software,
servicii de integrare a sistemelor informatice,
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (edp),
administrare de servere, prognoză meteo,
servicii de informații meteorologice, decorațiuni
interioare, servicii de stocare de date, operare
si furnizare de motoare de cautare, servicii
de informare şi consiliere, cu privire la toate
serviciile mai sus menţionate.

───────

(210) M 2021 02153
(151) 17/03/2021
(732) PASSAGE RESTAURANTE

SRL, STR. TRAIAN NR. 6, ET.
1, CAMERA 2, JUDEŢ GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
WINLYEX

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, plasturi,
materiale de pansat.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale respectiv: cutii şi plicuri din carton
pentru ambalat, cutii şi plicuri din hârtie pentru
ambalat.

───────

(210) M 2021 02154
(151) 17/03/2021
(732) S.C. HBS PILATES S.R.L., STR.

BARAJUL ARGEŞ NR. 41E,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

HBS HEALTH.BODY.SOUL
PILATES

(531) Clasificare Viena:
02.03.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

41. Educaţie, formare, agrement, sport şi
activităţi culturale, în special cele legate de
yoga şi pilates, antrenament şi întreţinere fizică,
furnizare de servicii de săli şi cluburi de sport,
servicii de antrenamente fizice, pregătire în
domeniul fitnessului, servicii educative pentru
menţinerea condiţiei fizice, instruire în domeniul
educaţiei fizice, educaţie fizică, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cursuri de instruire
privind menţinerea formei fizice, furnizarea de
lecţii, antrenament şi facilităţi pentru exerciţii şi
condiţii fizice, Instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire yoga şi pilates, antrenament prin
întreţinere fizica, antrenament de yoga şi pilates,
consultanţă în materie de fitness, instruire în
utilizarea şi funcţionarea echipamentelor de
exerciţii, predarea în domeniul fitnessului fizic,
predare în domeniul pilates şi yoga, educaţie
fizică, instruire şi antrenament utilizând metoda
pilates, condiţionarea corpului, tehnica de
exerciţii de recuperare şi reabilitare, furnizarea
de facilităţi legate de antrenamentul exerciţiilor
de pilates, servicii de consiliere şi consultanţă,
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toate legate de condiţionarea corpului utilizând
tehnica pilates, tehnica de exerciţii corective
şi reabilitarea, servicii de educaţie şi formare
pilates, servicii sportive şi de fitness, cursuri de
instruire legate de Pilates.
44. Masaj, masaj anticelulitic, masaj de relaxare,
masaj în domeniul sporturilor, servicii de masaj,
informaţii referitoare la masaj.

───────

(210) M 2021 02155
(151) 17/03/2021
(732) MIHAI-ROBERT PANCIU, CALEA

SERBAN VODA NR. 270, BL. 14,
SC. A, ET. 4, AP. 14, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

bForce PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, realizare de expoziţii
comerciale în domeniul automobilelor, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata

referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de publicitate şi marketing online, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promotionale, distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, promovare vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promotionale,
furnizarea de asistenţă pentru produse de larg
consum cu priyire la software, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum cu
privire la software.

37. Închiriere de utilaje, instalaţii şi
echipamente pentru construcţii, demolări,
curăţenie şi întreţinere, vopsirea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, întreţinerea
automobilelor, şlefuirea automobilelor, spălarea
autovehiculelor, finisare de automobile,
repararea tapiţeriei autovehiculelor, servicii
de recondiţionare automobile, montare
parbrize pentru autovehicule, montare geamuri
pentru autovehicule, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, curăţarea şi lustruirea
autovehiculelor, instalare de accesorii pentru
automobile, reparaţii şi întreţinere de automobile,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparaţii),
servicii de schimb de ulei pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice şi electronice în automobile, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor,
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de automobile, întreţinerea de
piese şi accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, reparaţie, întreţinere, alimentare
cu carburant şi încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, verificare de automobile şi de
piese ale acestora înaintea lucrărilor de
întreţinere şi de reparaţie, întreţinere, service şi
reparare de motoare şi electromotoare, reparaţii
de roţi, reparaţii de hardware de calculator,
montare şi reparaţii de anvelope de vehicule,
servicii de tapiţerie şi reparaţii pentru vehicule,
reparaţii de vehicule, în special servicii de
depanare, reparaţii şi finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terţi, instalare de
sisteme informatice, reparare şi întreţinere de
sisteme pentru răcirea vehiculelor cu motor,
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reparare şi întreţinere de vehicule cu motor
şi de piese ale acestora şi de motoare ale
vehiculelor cu motor şi de piese ale acestora,
servicii de garaje destinate întreţinerii şi reparării
vehiculelor cu motor, revizii generale de
vehicule, întreţinerea şi repararea anvelopelor,
staţii service pentru întreţinerea vehiculelor,
întreţinerea de hardware de computer, servicii de
service pentru întreţinerea vehiculelor, servicii de
întreţinere, a parbrizelor de vehicule, furnizare
de informaţii privind repararea sau întreţinerea
motoarelor electrice.
40. Tuning pentru electromotoare şi motoare de
automobile, tuning pentru motoarele vehiculelor
cu motor, tuning de motoare şi electromotoare.

───────

(210) M 2021 02156
(151) 17/03/2021
(732) LED BOX S.R.L., CALEA

TURNISORULUI NR. 128, BL. C,
AP. 1, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

LED BOX ILUMINAT CU
LED PENTRU ORICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.13.25

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de

iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri
de iluminat industriale (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, servicii de
vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), accesorii pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri
de iluminat cu led, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, panouri
luminoase, corpuri de iluminat industriale,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
oniine referitoare corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
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led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, publicitate, publicitate oniine
într-o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate oniine prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate oniine dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02157
(151) 17/03/2021
(732) S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA S.R.L.,

STR. PRINCIPALA NR. 540, JUD.
SATU MARE, COMUNA MEDIESU
AURIT, 430123, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

brener

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2021 02158
(151) 17/03/2021
(732) METO INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT SRL, NICOLAE
CARAMFIL 56, BL 21C, SC. 1, AP
11, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROU 5, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RikBo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.18

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

9. Încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, tastaturi de
calculator, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
baterii, baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
externe, baterii reîncărcabile, baterii electrice
reîncărcabile, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
pentru telefoane, USB hub-uri, ventilatoare
interne de răcire pentru calculatoare, suporturi
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adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, ecrane de computer,
ecrane tactile pentru computere, ecrane
plate flexibile pentru calculatoare, filtre pentru
ecrane de calculator, alimentatoare pentru
acumulatoare, stații de andocare pentru
laptop, cabluri telefonice, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electrice,
cabluri electronice, cabluri ethernet, cabluri
USB, cabluri pentru modem, cabluri pentru
calculatoare, cabluri de telecomunicații, cabluri
adaptoare (electrice), cabluri și fire, cabluri
pentru imprimante, cabluri de conectare, cabluri
pentru baterii, cabluri USB pentru telefoane
mobile, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, memorii USB, memorii USB
(neînregistrate), stick USB tip carte de credit,
tastaturi multifuncționale, tastaturi pentru tablete,
tastaturi fără fir, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, mouse-uri (informatică), mouse-
uri scaner, mouse (periferice de calculator),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse-uri de calculator fără fir,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch PAD), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch PAD), monitoare,
monitoare pentru tabletă, monitoare (hardware
pentru calculatoare), monitoare cu ecran tactil,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, tablete, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru calculatoare
de tip laptop, huse pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware
de calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a încărcătoarelor
de baterii pentru laptop-uri, a încărcătoarelor
de baterii pentru telefoane, a încărcătoarelor de
baterii pentru telefoane mobile, a încărcătoarelor

de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, a încărcătoarelor pentru telefoane
inteligente, a încărcătoarelor de baterii pentru
calculatoare tabletă, a tastaturilor de calculator,
a tastaturilor de calculatoare, a tastaturilor
multifuncționale pentru calculatoare, a cablurilor
pentru transmisia de date, a foliilor de protecție
pentru tablete, a foliilor de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, a foliilor de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
a foliilor de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, a perifericelor adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, a gadgeturi-
lor la purtător (dispozitive periferice pentru
calculatoare), a bateriilor, a bateriilor pentru
telefoane mobile, a bateriilor auxiliare pentru
telefoane mobile, a bateriilor externe, a bateriilor
reîncărcabile, a bateriilor electrice reîncărcabile,
a bateriilor pentru telefoane mobile, a bateriilor
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, a bateriilor pentru telefoane, a
USB hub-urilor, ventilatoarelor interne de răcire
pentru calculatoare, suporturilor adaptate pentru
laptopuri, suporturilor pentru răcirea laptopurilor,
ecranelor de computer, ecranelor tactile pentru
computere, ecranelor plate flexibile pentru
calculatoare, filtrelor pentru ecrane de calculator,
alimentatoarelor pentru acumulatoare, stațiilor
de andocare pentru laptop, cablurilor telefonice,
cablurilor video, cablurilor audio, cablurilor
prelungitoare, cablurilor electrice, cablurilor
electronice, cabluri ethernet, cablurilor USB,
cablurilor pentru modem, cablurilor pentru
calculatoare, cablurilor de telecomunicații,
cablurilor adaptoare (electrice), cablurilor și
fire, cablurilor pentru imprimante, cablurilor
de conectare, cablurilor pentru baterii,
cablurilor USB pentru telefoane mobile,
cablurilor de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, memoriilor USB, memoriilor
USB (neînregistrate), stick-urilor USB tip carte
de credit, tastaturilor multifuncționale, tastaturilor
pentru tablete, tastaturilor fără fir, tastaturilor
pentru telefoane mobile, tastaturilor pentru
telefoane inteligente, tastaturilor multifuncționale
pentru calculatoare, tastaturilor pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
mouse-urilor (informatică), mouse-urilor scaner,
mouse (periferice de calculator), mouse-urilor
pentru computer, mouse-urilor de calculator,
mouse-urilor de calculator fără fir, dispozitivelor
de indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), monitoarelor, monitoarelor pentru tabletă,
monitoarelor (hardware pentru calculatoare),
monitoarelor cu ecran tactil, adaptoarelor de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, tabletelor, huselor (adaptate) pentru
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calculatoare, huselor pentru calculatoare de
tip laptop, huselor pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, monitoare, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturilor
pentru stocarea de date, echipamentului și
accesoriilor pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitivelor audio-vizuale și
fotografice, calculatoarelor și hardware-ului
de calculator, calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, componentelor și
pieselor de calculator, dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02159
(151) 17/03/2021
(732) ASOCIATIA FOC 1865,

MIGDALULUI 33, JUD.
CONSTANTA, CUMPANA, 907105,
ROMANIA

(540)
FARUL OSPITALIER

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02160
(151) 17/03/2021
(732) CAPTAIN BEAN INTERNATIONAL

SRL, BD. 21 DECEMBRIE 1989,
NR. 102, AP. 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CAPTAIN BEAN
coffee to go! go! go!
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(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere.
43. Servicii de servire a băuturilor (cafea),
servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02161
(151) 17/03/2021
(732) GENIUS SHOOTING RANGE

SRL, SAT CÂRLIG, JUD IASI,
COMUNA POPRICANI, 707381,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
700031, IAȘI, ROMANIA

(540)

GENIUS SHOOTING RANGE

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 24.01.05; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
6C), mov ( Pantone 2755C), gri închis
(Pantone 432C), gri deschis (Pantone
420C)

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

45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, precum şi consultanţă în domeniu,
servicii de pază a transportului de bunuri şi

valori, precum şi consultanţă în domeniu, servicii
de protecţie personală specializată, precum şi
consultanţă în domeniu.

───────

(210) M 2021 02162
(151) 17/03/2021
(732) ASOCIATIA FOC 1865, STRADA

MIGDALULUI NR. 33, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CUMPANA, 907105,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 02.09.04; 07.05.25;
26.04.01; 26.04.02

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 02163
(151) 17/03/2021
(732) PROFET MEDIA S.R.L., STRADA

GĂLBENELELOR NR. 27,
JUDEȚUL ILFOV, ROȘU, 077042,
ILFOV, ROMANIA

(540)
FotoFixer

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

40. Retușarea digitală a fotografiilor, servicii de
restaurare fotografică, prelucrare de fotografii,
înrămarea fotografiilor, imprimare de fotografii,
închirieri de aparate și echipamente pentru
mărirea fotografiilor, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor,
închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, închirieri de aparate și echipamente
pentru imprimarea fotografiilor.
42. Digitalizarea documentelor (scanare).

───────

(210) M 2021 02164
(151) 17/03/2021
(732) COMPRESSOR PUMP

INDUSTRIAL SRL, STRADA
LIZEANU NR. 23, ET. 2, AP.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ECOBIOCID

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

───────

(210) M 2021 02165
(151) 17/03/2021
(732) COMPRESSOR PUMP

INDUSTRIAL SRL, STRADA
LIZEANU NR. 23, ET. 2, AP.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
IGIENECO

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

───────

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare,  preparate  sanitare  pentru  scopuri 
medicale,  substanţe  şi  alimente dietetice 
adaptate  pentru  scopuri  medicale  sau 
veterinare,  alimente  pentru sugari,  suplimente 
dietetice de uz uman şi veterinar, plasturi,
materiale  de  pansat,  materiale  pentru 
plombarea  dinţilor  şi  pentru  amprente
dentare,  dezinfectanţi,  produse  pentru 
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare,  preparate  sanitare  pentru  scopuri 
medicale,  substanţe  şi  alimente dietetice 
adaptate  pentru  scopuri  medicale  sau 
veterinare,  alimente  pentru sugari,  suplimente 
dietetice de uz uman şi veterinar, plasturi,
materiale  de  pansat,  materiale  pentru 
plombarea  dinţilor  şi  pentru  amprente
dentare,  dezinfectanţi,  produse  pentru 
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/03/2021

(210) M 2021 02167
(151) 17/03/2021
(732) DĂNUȚ-EUGEN GURKA, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 92,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430395, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

KINDER HAUS

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.03.01; 26.04.02; 26.04.05

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3020),
galben (RAL1021), albastru (RAL
5005), verde (RAL 6024), roz, negru

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

20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic.

───────

(210) M 2021 02168
(151) 17/03/2021
(732) AIORGDENTAL S.R.L., STR.

CASTELULUI NR. 34, AP.2,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500014, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

AI DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 02.09.10

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

44. Consultații stomatologice, servicii
stomatologice mobile

───────

(210) M 2021 02169
(151) 17/03/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

PANIMON
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(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 05.07.02; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
5. Produse de panificație pentru diabetici,
adaptate uzului medical.
30. Amidon de porumb modificat, amidon
natural pentru alimente, amidon de uz alimentar,
făină de amidon din grâu, făină din amidon
de orez, amidon din cartofi pentru alimente,
sirop de amidon pentru alimente, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de
porumb (de uz alimentar), derivați din amidon
pentru consum uman, sirop de amidon cu
gluten (mizu-ame), amidon de cartofi dulci
de uz alimentar, praf de sirop de amidon
pentru alimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
pâine, pâine cu umplutură, gustări care constau
în principal din pâine, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine proaspătă, pâine prăjită, pâine
crocantă, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
pâine integrală, pâine de malț, pâine la aburi,
biscuiți din pâine, pesmet din pâine, chifle moi
(pâine), pâine și chifle, pâine fără gluten, pâine
cu usturoi, pâine de secară, pâine cu stafide,
batoane de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine
făcută cu drojdie, pâine coaptă în prealabil,
pâine umplută cu fructe, lipii pentru sandvișuri
(pâine), pâine aromată cu condimente, preparat
de pâine cu malț, pâine cu semințe de soia,
pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu conținut scăzut de
sare, amestecuri pentru pâine integrală, aluat
de pâine, amestecuri pentru pâine, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,

produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
rom (trufe cu-) (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de arahide, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de făină,
zefir (produse de cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu
alune, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri din iaurt înghețate, aluat congelat pentru
prăjituri, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), biscuiți,
biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv, biscuiți sărați,
biscuiți micști, biscuiți olandezi, pâine prăjită
(biscuiți), napolitane rulou (biscuiți), aluat pentru
biscuiți, biscuiți de orez, torturi, preparate pentru
torturi, aperitive (tartine), aperitive sărate pe
bază de faină, cornuri, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, prăjituri cu
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cremă, covrigei moi, covrigei, covrigi glazurați
cu ciocolată, plăcinte, plăcinte cu legume,
plăcinte cu carne, plăcinte proaspete, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte cu iaurt congelate,
placinte cu măr, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu afine,
cocă crocantă preparată, pentru plăcinte, pateuri
cu ciocolată, pateuri de foietaj, aluat pentru
pateuri, coșulețe din foietaj pentru umplere cu
diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri de
pâine umplute, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, făină de aluat, făină de ovăz,
făină de soia, făină de copt, făină de cereale,
amestecuri de făină, făină de cartofi, făină de
mei, făină pentru pizza, făină pentru gogoși, făină
de secară, făină de nuci, făină de tapioca, făină
cu trufă, făină pentru prăjituri, făină de orez, făină
de grâu, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de hrișcă (pentru alimente),
terci din făină de orez, pesmet, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arpacaș pentru
alimentație umană, griș, griș procesat, grisine
groase, grisine subțiri, griș de porumb, budincă
de griș, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, mălai, gogoși
din mălai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse
de patiserie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de morarit, produse de
panificatie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor de cofetărie, produse de morarit,
produse de panificatie, produse de patiserie
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor

de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie, servicii de morărit.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei patiserii, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
bufet si gustari, servicii de restaurant, servicii de
cafenea, servicii de cofetarie.

───────

(210) M 2021 02170
(151) 17/03/2021
(732) JUSTIȚIE XXI SRL, STRADA

BUNĂ ZIUA NR. 39, BLOC E7D,
SCARA 2, ETAJ 7, AP. 119,
JUDEȚUL CLUJ, MUNICIPIUL
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

TaxaTimbru.ro by MyJustice

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.09; 24.17.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
122C), albastru (Pantone 534C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații de servicii de cloud computing, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, drivere pentru software, instrucțiuni
de operare şi utilizare stocate în format
digital pentru calculatoare şi software de
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calculator, programe pentru computer (software
descărcabil), publicații electronice descărcabile,
softuri educative, software de comunicații,
software video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea datelor,
software de realitate virtuală, software de
calculator pentru codificare, software de
prelucrare a datelor, software înregistrat pentru
computere, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (api), software
descărcabil pentru îmbunătăţirea posibilităţilor
audiovizuale ale aplicaţiilor multimedia şi anume
integrarea de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi
animate, software pentru automatizare redactare
documente.
35. Compilarea și sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea
de documente (lucrări de birou), gestionarea
computerizată a fișierelor.
36. Servicii financiare, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată, furnizare
de servicii financiare prin intermediul unei rețele
globale de computere sau prin Internet.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare (furnizori de
servicii), transmiterea electronică de mesaje,
date și documente, transmiterea on-line de
documente prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare.
42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-uri de
calculator (site-uri web), instalare de software de
calculator, mentenanță de programe informatice,
redactare tehnică de documente automatizate,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, asigurarea utilizării temporare de
aplicații web, software ca serviciu (SaaS).
45. Servicii juridice, licențierea drepturilor de
proprietate intelectuală.

───────

(210) M 2021 02171
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Ottomat Te asiguri imediat

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#d2232a), albastru (HEX #082d4a)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────
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(210) M 2021 02172
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Ottomat

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #d2232a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02173
(151) 17/03/2021
(732) MEDIUNO OPTIC SRL, STR. CUZA

VODA NR. 14, BL.D10/A, JUDEȚUL
IAȘI, PAȘCANI, 700029, IAȘI,
ROMANIA

(540)
MEDIUNO

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale

───────

(210) M 2021 02174
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Otto Broker #Poțisăfiisigur

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#d2232a), albastru (HEX #082d4a)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02175
(151) 17/03/2021
(732) JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO

ALEKSIEV STR., BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

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

(540)
dev.ro

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

35. Publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
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media socială, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de layout în scopuri
publicitare, publicitate de tip pay-per-click
(PPC), reactualizarea materialelor publicitare,
publicare de texte publicitare, redactare de
texte publicitare, prelucrare de texte publicitare,
publicitate în vederea recrutării personalului,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
închiriere de spații publicitare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, servicii de
agenții de ocupare a forței de muncă, servicii
de asistență oferită persoanelor disponibilizate
de către companie (outplacement), consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare
de personal, teste psihologice pentru selectarea
personalului, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consultanță
în materie de angajare de forță de muncă privind
personalul care prelucrează date, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizarea de
informații comerciale, date referitoare la afaceri,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, marketing pentru evenimente,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, compilații statistice, analiza
statisticilor studiului de piață, studii de piață,
investigații pentru afaceri, cercetări pentru
afaceri, cercetare în domeniul publicității,
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieței, prestarea de servicii de
piață inteligentă, prelucrare de date, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, organizare și realizare de evenimente
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale.
38. Furnizarea de chartroom pe internet,
furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la forumuri
pe internet, furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme

și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmitere de mesaje și de imagini cu ajutorul
calculatorului, servicii de comunicații electronice
prin intermediul calculatorului, servicii interactive
de comunicații, furnizare de linkuri către fișiere
video, servicii de portaluri de telecomunicații,
transmitere de informații în scopuri de afaceri,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau internet, furnizarea accesului la platforme
sau portaluri pe internet, furnizarea accesului la
blog-uri, acces la continuț, pagini de internet și
portaluri, furnizarea accesului și închirierea de
timpi de acces la baze de date computerizate,
transmisie de podcasturi, furnizarea unui
avizier interactiv online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
utilizatorilor la motoare de căutare, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală
de calculatoare și la site-uri online care
conțin informații despre diverse subiecte,
mesaje electronice, buletine electronice
(telecomunicații), exploatarea rețelelor locale,
transmiterea de email-uri (mesagerie web),
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmisie de știri și informații de
actualitate, transmisie de știri la organizațiile care
difuzează știri, transmitere electronică de știri,
servicii de agenții de presă, servicii de agenții de
știri electronice.
41. Servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și coordonare
de concerte, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,
informații în materie de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
planificarea de recepții (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, publicare de calendare
de evenimente, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale,
publicare de manuale de instruire, servicii de
educație și pregătire profesională, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii de formare complementară
(educație), organizarea și conducerea de
workshop-uri, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
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informații în materie de educație, servicii de
reporteri de știri, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, fotoreportaje, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, formarea echipelor (educație),
coaching personal (formare), instruire cu privire
la dezvoltarea personală, publicare online de
ziare electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia a
ziarelor., servicii de rețele de socializare
on-line, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
servicii matrimoniale, servicii pe internet de
întâlniri, de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare în
materie de standarde comerciale, cercetare
și analiză politică, furnizare de informații
judiciare, cercetări juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, licențierea de baze de date (servicii
juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
înregistrare de nume de domenii (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii
matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri,
de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare în
materie de standarde comerciale, cercetare
și analiză politică, furnizare de informații
judiciare, cercetări juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, licențierea de baze de date (servicii
juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
nume de domenii (înregistrare de -) (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.

───────

(210) M 2021 02177
(151) 17/03/2021
(732) ANDREI CALESU, STR. PUTUL

LUI ZAMFIR NR.37, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011684, ROMANIA

(540)
GOODALL

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 02178
(151) 17/03/2021
(732) ALIN MARIUS BĂCESCU, STR.

VIILOR NR.3, BL. D10, SC. D,
ET. 3, AP. 9, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

USHA

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
12. Piese auto si accesorii pentru autoturisme,
camioane și tractoare.
35. Servicii de comerț cu ridicata și online cu
produsele din clasa 12.

───────

(210) M 2021 02179
(151) 17/03/2021
(732) ALIN MARIUS BĂCESCU, STR.

VIILOR NR. 3,BL. D10, SC. D,
ET. 3, AP. 9, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

L LEYPARTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.01.17

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

clase:
12. Piese auto și accesorii pentru autoturisme,
camioane și tractoare.
35. Servicii de comerț cu ridicata și online cu
produsele din clasa 12.

───────

(210) M 2021 02180
(151) 17/03/2021
(732) CODRUȚ BOGDAN HIRCIU, STR.

LUNCA, NR. 113, JUD. ARGEŞ,
RUCĂR, ARGEȘ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
ROMANIA

(540)

ETERNIDAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sicrie din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sicrie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
nemetalice pentru sicrie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sicrie și urne funerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batiste din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coroane de flori
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seturi de broderie cu punct de
cruciuliță, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coroane de flori funerare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sicrie
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu sicrie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
nemetalice pentru sicrie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sicrie și
urne funerare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batiste din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coroane de flori artificiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seturi de broderie cu punct de cruciuliță, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
coroane de flori funerare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu candele (lumânări), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
aranjamente din lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
tip pastilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lumânări pentru
biserici, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lumânări pentru morminte,
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu crucifixuri
din metale comune, altele decât articole de
bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete pentru lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
cu led-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu felinare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu felinare cu lumânări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suporturi pentru lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
pentru lumânări groase, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu căni,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu farfurii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu prosoape,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baticuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baticuri de
pus pe cap, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baticuri de purtat
la gât, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu eșarfe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu eșarfe
pentru gât (fulare), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu candele (lumânări), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aranjamente
din lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări tip pastilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lumânări pentru biserici, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări pentru
morminte, neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu crucifixuri din
metale comune, altele decât articole de bijuterie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui din metale neprețioase ale
icoanelor religioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări cu led-uri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu felinare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu felinare cu lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru lumânări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru lumânări groase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
farfurii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu prosoape, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baticuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baticuri de pus pe cap, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baticuri de purtat
la gât, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu eșarfe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu eșarfe pentru gât
(fulare)
45. Servicii funerare, consiliere în perioada de
doliu, organizarea de ceremonii funerare

───────
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(210) M 2021 02181
(151) 17/03/2021
(732) UTILITECH SERVICES S.A, STR.

BUZEȘTI, STR. 75-77, BIROUL
NR. 16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

utilitech

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2090
C), albastru (Pantone 2119 C)

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

37. Aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
instalare de ferestre, instalare de folii pentru
geamuri, instalare de geamuri, instalare de
jaluzele, spălarea ferestrelor, vopsire de rame
pentru ferestre, 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
canalelor de evacuare, curățarea centralelor
nucleare, curățarea clădirilor murdărite de
păsări, curățarea clădirilor publice, curățarea
clădirilor rezidențiale, curățarea edificiilor
(interior), curățarea fabricilor, curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea industrială
a clădirilor, curățarea interioarelor edificiilor,
curățarea la exterior a edificiilor, curățarea
magazinelor, curățarea plafoanelor acustice,
curățarea spitalelor, curățarea suprafețelor de
pardoseală, curățarea suprafețelor interioare
ale clădirilor, curățarea suprafețelor pereților
exteriori, curățarea suprafețelor plafoanelor,
curățarea ustensilelor domestice, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie
în spațiile comerciale, furnizare de informații
privind servicii de curățare a ferestrelor, lustruire
pardoseli, 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, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, construcții
și reparații de clădiri, furnizare de informații
privind construire, reparare și întreținere de
clădiri, furnizare de informații privind curățarea
clădirilor, furnizare de informații privind curățarea
părților exterioare ale clădirilor, instalare de
dispozitive pentru deschiderea ușilor, instalare
de dispozitive pentru deschiderea și închiderea
ușilor, instalare de dispozitive pentru închiderea
ușilor, întreținere și reparare de instalații în
clădiri, întreținere și reparații de conținut al
clădirii, prevenirea pătrunderii prafului în clădiri,
prevenire și rectificare de subsidență la clădiri,
renovare de clădiri, renovarea clădirilor, reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, reparații clădiri,
reparații de fațade, reparații și renovări de clădiri,
întreținere și reparații de componente și garnituri
pentru clădiri, servicii de reparații și întreținere
la înălțime, instalare de alarme, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, furnizare de informații
privind întreținerea și repararea seifurilor,
instalare de alarme anti-incendiu, instalare de
alarme antifurt, instalare de aparate de securitate
pentru case, instalare de garnituri pentru
încuietori, instalare de sisteme de avertizare
în caz de inundații, instalare de sisteme de
control al accesului, instalare de sisteme de
evacuare în caz de incendiu, instalare de
sisteme de securitate, instalare de încuietori,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
anti-incendiu, instalare și reparare de dispozitive
de alarmă antifurt, instalare, modificare, înlocuire
și reparare de zăvoare, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, instalarea de
sisteme de detecție a focului, întreținere de
instalații de alarme de incendiu, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-
incendiu, întreținere și service de alarme de
securitate, reparații de alarme, reparații de
alarme anti-incendiu, reparații de alarme antifurt,
reparații sau întreținere de alarme de incendiu,
desfundarea canalelor de scurgere, instalare
de căptușeli tubulare în conducte, instalare de
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instalații pentru băi, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
și reparare de conducte, instalarea de sisteme
de țevi, lucrări de instalații sanitare, întreținere
de instalații sanitare, întreținere și reparații
de conducte, întreținerea conductelor, servicii
de instalare de țevi, servicii de reparare a
canalelor de scurgere, servicii de reparare a
conductelor, servicii de reparare a țevilor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
suprimarea interfeţelor în ceea ce priveşte
aparatele electrice, servicii de instalații electrice,
instalații de mașinării electrice și de generatoare,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, instalarea
și repararea ascensoarelor, instalare de lifturi,
reparații de lifturi, servicii de instalare de
elevatoare și lifturi, întreținere și reparații de
lifturi, întreținere de lifturi, înlocuirea ferestrelor,
întreținere de ferestre.
39. Demanajare de locuințe (transport), mutarea
mobilierului (transport), mutarea mobilierului
comercial (transport), mutarea mobilierului de
uz casnic, servicii de mutare, servicii de
mutare industriale (transport), servicii de mutări
(servicii de demenajări), servicii de mutări
pentru unități comerciale, servicii de transporturi
rutiere, transport de mobilă, transport de mărfuri,
transport rutier de mărfuri.
44. Amplasare de gazon, amplasare de
gazon artificial, aranjamentul florilor, combaterea
buruienilor, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, consultanță în grădinărit, distrugerea
ierburilor dăunătoare, distrugerea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre grădinărit, grădinărit
peisagistic, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la grădinărit, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori, întreținere de grădini,
întreținerea gazonului, plantare de specii
de floră, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii de consiliere cu privire la plantarea
gazonului, servicii de consiliere cu privire la
selectarea gazonului, servicii de grădinărit,
servicii de tuns iarba, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, grădinărit, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți, consultanță referitoare la
peisagistică, design de grădină și peisagistic,
proiectare (design) de grădini, servicii de
amenajare a grădinilor.
45. Consultanță în domeniul siguranței la locul
de muncă, consultanță în materie de securitate
în muncă, controale de bagaje pentru companii
aeriene, control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, controlul de

securitate al bagajelor, deschiderea încuietorilor
de siguranță, evaluarea gradului de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii de gărzi
de corp personale, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, furnizarea servicii de recunoaștere
și de supraveghere, gardă de corp personală
(escortă), inspectarea uzinelor în scopuri de
securitate, servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în domeniul securității naționale,
servicii de consultanță în materie de siguranță,
servicii de consultanță în materie de sănătate
și siguranță, servicii de control de securitate
al bagajelor la aeroport, servicii de control de
securitate al bagajelor în aeroporturi, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, supraveghere cu circuit închis

───────

(210) M 2021 02182
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NORA CU NOROC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02183
(151) 17/03/2021
(732) SC LAMIGEO DEVELOPMENT

SRL, STRADA PRINCIPALA,
NR 940, SAT VLADENI, JUD.
DAMBOVITA, COMUNA VLADENI,
137187, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
CITYPLACE

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliara
( constructii )

───────
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(210) M 2021 02184
(151) 17/03/2021
(732) MENTON MALL FBE SRL,

STR. SG. ILIE DAVID NR. 2,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

F FAINTEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.05

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
de toaletă, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor
7. Maşini pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit, mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, mașini de legat, maşini pentru mișcare
și manevrare, mașini de împachetat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, maşini pentru măturare,
curățare și spălare, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior, mopuri electrice cu aburi,
aparate de curățat cu aburi, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini și dispozitive de
lipit și sudură, maşini de lipit și sudură, mașini
și aparate de procesat și preparat alimente
și băuturi, mașini pentru fabricarea pastelor,
mașini de tăiat pastele făinoase, dispozitive
de curățat cartofi (mașini electrice), roboți de
bucătărie, mașini electrice de bucătărie, mixere

de bucătărie, electrice, frământătoare (mașini
electrice de bucătărie), unelte și ustensile
electrice de bucătărie, aparate electrice de
bucătărie pentru râșnit, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, roboți de
bucătărie electrici pentru alimentele bebelușilor,
mașini de feliat (acționate electric) folosite
în bucătărie, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, mașini
electrice de tăiat carne, folosite în bucătărie,
mașini electrice de bucătărie pentru prepararea
alimentelor (altele decât pentru gătit), mașini
pentru fabricarea tăițeilor, răzătoare electrice,
răzătoare pentru legume, răzătoare pentru
uz caznic, mașini pentru placare, mașini de
pulverizat, pistol de vopsit pentru aplicarea
vopselei.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, aparate de ras, aparate de ras
electrice, aparate pentru aranjarea părului,
aparate de epilat, aparate laser pentru epilare,
altele decât cele de uz medical, ondulator
electric de păr, aparate de tuns animale,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, scule,
acționate manual, genți profesionale cu scule,
instrumente manuale de urgență și salvare,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie acţionate manual, unelte pentru
ridicat (cricuri).
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipamente de comunicare, echipament
de comunicație punct-la-punct, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor
(electrice și mecanice), periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, echipamente fotografice,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
trepiede pentru aparate fotografice, casti
bluetooth, casti wireless, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, componente
electrice și electronice, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de măsurare, alcoolmetre, aparate pentru
măsurarea alcoolemiei, dispozitive de control și
regulatoare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, dispozitive de testare și
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controlul calității, aparate pentru diagnosticare,
altele decât cele de uz medical, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
lasere, aparate de ozonizare (nu de uz
medical), alarme și echipamente de avertizare,
sisteme de supraveghere video, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
camere retrovizoare pentru vehicule, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigație cu stropitori, roboți de învățământ,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, potențiatoare optice, ochelari de
protecție, ochelari de protecție pentru condus,
lasere, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, panouri solare, structuri de
panouri solare, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, microfoane,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, epilatoare medicale portabile,
echipament pentru exerciții fizice, aparate
de masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate
cu vibrații pentru masaj, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj, aparate de masaj
acționate electric, aparate de masaj pentru
picioare, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj de uz personal, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparat de masaj
anticelulitic, aparate pentru vibromasaj , aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, dezumidificatoare, umidificatoare,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de măsurat temperatura
de uz medical, aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, îmbrăcăminte,

articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienț, aparate
pentru tratarea acneei, lasere de uz medical,
instrumente de tratament cu lumină laser
pentru uz medical, aparate medicale pentru
tratamente cutanate cu folosirea laserului,
separatoare ortopedice pentru degetele de
la picioare, corsete pentru uz terapeutic,
aparate de ozonizare de uz medical, dușuri
bucale electrice, dispozitive pentru mobilitate,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare
și de baie, robinete de apă controlate electric,
aparate electrice pentru duș, dușuri electrice,
dușuri exterioare pentru îmbăiere, aparate de
iluminat și reflectoare, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, aprinzătoare,
luminatoare led, leduri ambientale, benzi cu led,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate pentru fumigații, cu excepția celor
de uz medical, vaporizatoare faciale (saune),
ventilatoare electrice de uz personal, saci
electrici pentru încălzirea picioarelor, încălzitoare
de buzunar, uscătoare de păr, uscătoare de
păr portabile, lămpi alimentate cu energie
solară, lanterne solare, aparate de iluminat
cu celule solare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
băi de abur, saune și spa-uri (bazine), saune
faciale, echipament de tratare a aerului,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
mașini pentru prepararea vatei de zahăr,
proiectoare, aparate de proiecție, lumini de
veghe (altele decât lumânări), instalații pentru
purificare, desalinizare și climatizarea apei,
cutii cu filtru pentru purificarea apei, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare a
apei, filtre pentru purificarea apei, aeroterme,
aeroterme electrice (de uz casnic), instrumente
pentru măsurarea greutății, instrumente pentru
măsurarea distanțelor și dimensiunilor, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de
apă și gaz, aparate pentru bronzat, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, filtre pentru uz industrial și casnic.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri sportive, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri cu brățară, broșe (bijuterii),
podoabe (bijuterie), bijuterii, articole de bijuterie,
ceasornice și ceasuri de mână, cutii pentru
bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, ceasuri deșteptătoare electronice,
ceasuri digitale comandate electronic.
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16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, materiale
pentru filtrare din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, ustensile de scris
și ștampilat, mașini de birou, echipament pentru
educație/învățământ, cărți, adezivi, hârtie și
carton, suporturi pentru bani, produse din hârtie
de unică folosință
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
materiale și articole izolante și opritoare,
stropit (furtunuri de -), folie din plastic pentru
împachetare, protecție sau umplere (alta decât
cea folosită pentru ambalare), materiale pentru
amortizare și ambalare, amortizoare pentru
vibrații
20. Mobilă și mobilier, rafturi metalice (mobilier),
birouri și mese, paturi, așternuturi, saltele și
perne, adăposturi și paturi pentru animale,
șezlonguri, scaune, mobilier gonflabil, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, pensule de uz cosmetic,
articole pentru curățarea dentară, distribuitoare
de pastă de dinți, dozatoare de săpun,
dispozitive pentru săpun lichid, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, suporturi pentru
uscarea vaselor, mașini de făcut tăiței, acționate
manual, aparate non-electrice de făcut paste
făinoase, pentru uz casnic, aparate pentru gatit,
accesorii de baie respectiv perii de toaleta,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi electrice,
ligheane / ciubere pentru spălarea rufelor,
coşuri pentru deşeurile din hârtie, aparat cu
jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi gingiilor,
mănuşi abrazive pentru curăţat pielea, articole
de grădinărit, pulverizatoare pentru furtunuri
de grădină, mănuși de grădinărit, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, dispensere de șervețele din
celuloză, de uz casnic, aparat pentru parfumarea
aerului, articole pentru animale, perii pentru
animale de companie, mănușă de toaletat

animale de companie, cuști pentru animale de
companie, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, difuzoare cu fișă de
contact pentru repelente de țânțari, aparate
electrice pentru omorârea insectelor, stropitori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, mopuri, găleți pentru mop, capete de
mop, găleți pentru mop prevăzute cu storcător
pentru mop, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă.
22. Produse confecționate din produse textile și
fibre, curele și benzi pentru prindere, nemetalice,
hamace, fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie, lenjerie de pat și pături,
produse textile pentru bucătărie și masa,
materiale textile pentru baie, materiale țesute
sub formă de plasă, plase de țânțari, plase contra
țânțarilor, plase de protecție împotriva insectelor,
huse pentru mobila, cuverturi pentru canapea,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, produse de filtrare din material textile
27. Aparate de curățat cu aburi, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, tapet
28. Articole și echipament de sport,
echipamente pentru sport, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării antistres, trambuline,
prăștii, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, aparate pentru jocuri video,
jocuri electronice de tip arcade și aparate de
jocuri electronice, sănii (articole de sport), plase
(articole de sport), aparate pentru antrenament
sportiv, articole și echipamente pentru vânătoare
și pescuit, roboți de jucărie inteligenți, roboți
de jucărie, jucării adaptate pentru activități
educative, mese pentru fotbal de masa, jucării
gonflabile pentru piscină, piscine gonflabile
pentru agrement, castele gonflabile pentru copii,
jucării gonflabile, seturi de bucătărie de jucărie,
corturi de joacă, costume de carnaval pentru
copii, microfoane de jucărie
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), țigări, țigarete, trabucuri și alte
articole pentru fumători gata de utilizare, tutun
vrac, de rulat și de pipă, arome pentru
tutun, articole pentru uz cu tutun, recipiente
și umidificatori pentru tutun, vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome
și soluții pentru acestea, dispozitive pentru
injectarea tutunului in tuburile de hartie
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35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare

───────

(210) M 2021 02185
(151) 17/03/2021
(732) MOLDOVEANU MIHAITA

DRAGOS, STR VALUL CETATII,
NR 37B, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130093,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
SOLARINO RESIDENCE

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliara (constructii )
───────

(210) M 2021 02186
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
MIREASA PENTRU FIUL MEU

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
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servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02187
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
POVESTE DE NUNTA

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de

sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────
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(210) M 2021 02188
(151) 17/03/2021
(732) MENAROM S.R.L., STR.

REPUBLICII, NR. 106, JUD.
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
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)

Schneider COOKING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

21. Tigăi, tigăi non-electrice de gătit, tigăi pentru
prăjit, tigăi cu mâner, tigăi întinse pentru gătit,
oale de gătit, oale de gătit sub presiune, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile de bucătărie, ustensile de
gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz casnic),
forme (ustensile de bucătărie), veselă, articole
de bucătărie și recipiente, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor.

───────

(210) M 2021 02189
(151) 17/03/2021
(732) GOLDEN WINE DISTRIBUTION

S.R.L, STR. RUDULUI NR.110,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100310, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

GOLDEN WINE WG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02190
(151) 17/03/2021
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU, NR. 19,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031611,
ROMANIA

(540)

Дети О Главном
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, divertisment de
televiziune, servicii de divertisment, servicii
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de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live.

───────

(210) M 2021 02191
(151) 17/03/2021
(732) MENAROM S.R.L., STR.

REPUBLICII NR. 106, JUDETUL
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Schneider tools

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

7. Scule electrice, mașini, mașini-unelte, unelte
acționate electric, scule modulare (instrumente),
scule pneumatice portabile, sule (scule
electrice), scule de mână pneumatice, scule
de mână electrice, dispozitive pentru tăiat plăci
ceramice (scule electrice), vârfuri de scule
percutante pentru mașini, scule abrazive folosite
cu mașini, scule pentru șlefuire (acționate
electric), freze de filetat (scule electrice), scule
electrice, și anume, alezoare, scule de laminare
(mașini), scule de grădinărit (electrice), scule
manuale acționate în alt mod decât manual,
scule de stabilire a elementelor de fixare (piese
pentru mașini), mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat.

───────

(210) M 2021 02192
(151) 17/03/2021
(732) OMV PETROM S.A., STR.

CORALILOR NR. 22, PETROM
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
013329, ROMANIA

(540)

PETROM Auchan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.01.25

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu

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

4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
și iluminanți, gaze naturale respectiv gaze
inflamabile lichefiate şi condensate pentru
acţionare, gătit şi încălzire, cocs, cocs de petrol,
energie electrică, energie termică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, publicitate, în special prin jocuri
cu câştig, promovarea vânzărilor pentru terţi, şi
anume emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse
din acestea, precum şi cu flori, gaz şi materii
prime minerale, apă fierbinte, ape terapeutice
şi minerale, planificarea economică a alimentării
de urgenţă cu gaz, energie electrică, căldură,
precum şi cu produse din petrol şi gaz şi a
aprovizionării cu acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente, băuturi,
articole de menaj, şi anume instrumente pentru
prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
tacâmuri de masă, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
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încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi,
cuşti şi paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit şi recipiente, instrumente de
curăţare şi material pentru curăţare, ustensile
cosmetice şi de toaletă, precum şi articole de
baie, obiecte de uz casnic pentru îmbrăcăminte
şi încălţăminte, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare,
urmărire a ţintei şi cartografiere, precum şi cu
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, articole din hârtie de unică folosinţă,
produse de imprimerie, umbrele şi umbrele
de soare, bastoane, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălţăminte,
inclusiv accesorii pentru acestea, articole de
cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie,
articole de jucărie, articole electrice, suporturi
de divertisment, articole fotografice, ochelari,
produse de drogherie, materiale textile, genţi,
piese de vehicule, materiale pentru vehicule,
accesorii de vehicule, carburanţi, uleiuri de
motor, produse de întreţinere auto, flori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru cadouri, precum şi cu suveniruri, şi
anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din
metal comun, hârtie, carton, piatră, beton,
marmură, lemn, răşină de lemn, ceară, ghips,
plastic, mică, cauciuc, gutapercă, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii
ale acestor materiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole decorative, şi
anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din
sau stratificate cu metale sau pietre preţioase
sau semipreţioase sau imitaţii ale acestora,
precum şi mobile şi obiecte pentru amenajări
interioare, afişaje, standuri şi indicatoare, fructe,
flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole
pentru fumători, bilete pentru premii, module

de identificare a participanţilor, bonuri valorice,
cartele valorice, bilete pentru evenimente şi
drepturi de utilizare a drumurilor, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice și a altor produse conexe,
servicii de comerț cu gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru și de la alții,
promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate., cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru și de la alții.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
alimentarea altor persoane cu gaz, curent
electric, căldură produsă din gaz şi petrol,
precum şi cu produse din petrol şi gaz,
servicii de construcţie, întreţinere şi curăţare
de instalaţii care transportă, produc, livrează,
prelucrează sau distribuie hidrocarburi, petrol,
gaz natural, gaz şi produse din acestea,
servicii de construcţie de instalaţii pentru
prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural
şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu,
forajul sodelor pentru zăcăminte de petrol sau
de gaze, servicii de exploatare de instalaţii
de spălat, spălarea vehiculelor, servicii de
service, întreţinere şi reparaţii de vehicule
şi autovehicule, curăţarea vehiculelor, servicii
de montare şi reparare de pneuri, integrarea
de accesorii pentru vehicule motorizate,
realimentarea automobilelor, exploatare de staţii
de alimentare (alimentare cu carburant şi
întreţinere).
39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
și a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice și/
sau produse petroliere rafinate., transportul
gazelor naturale și petrolului prin conducte
sau camioane, transportul și livrarea de gaze
naturale, lichide conexe, condens, reziduuri
și produse petroliere rafinate cu camionul,
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distribuirea și punerea la dispoziție a puterii de
achiziție și a produselor sale secundare pentru
și către alte părți, și anume energia electrică
și subprodusele sale generate de cogenerare,
motorină, gaze naturale, petrol, lichide de gaze
naturale, gaz petrolier lichefiat, cărbune și surse
de energie conexe.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snak-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 02193
(151) 17/03/2021
(732) RAZVAN-ADRIAN AILENEI,

STRADA PETOFI SANDOR NR.
1B, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
ELENA GHENOIU, CAL. GIULESTI
NR. 52, SC. D ET. 5, AP. 123,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
ANDREI GATU, CAL. DOROBANTI
NR. 152, BL. 14, SC. 2, ET. 2,
AP. 80, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
COSTIN CRETULESCU, STRADA
INTRE GARLE NR. 4A, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MUZE Asociatia pentru
Teatru-Film-Muzica-Dans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#5E05C8), galben (HEX #FFF100),
roz (HEX #EE68A7), albastru (HEX
#05ADE6), verde (HEX #00A54F),
roșu (HEX #EE2D32), portocaliu (HEX
#EF9900)

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

41. Activități culturale, cursuri de muzică,
predare de lecții muzicale prin cursuri prin
corespondență, producție și coordonare de
exerciții pentru cursuri și programe de muzică,
spectacole de dans, organizare de spectacole
de dans, prezentare de spectacole de dans în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu dansatori și cântăreți, producții de teatru,
prezentare de piese de teatru, cursuri de dans,
cursuri de dans pentru adulți, cursuri de dans
pentru copii, servicii de educație juridică.
45. Consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, furnizarea de informații
juridice.

───────

(210) M 2021 02194
(151) 17/03/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI, NR. 89, JUDETUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI- MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SanoVita WELLNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13
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(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparare abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, produse cosmetice, loțiuni
pentru păr, pastă de dinți, uleiuri naturale
de uz cosmetic, produse cosmetice naturale,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
uleiuri de uz cosmetic, extracte din plante de
uz cosmetic, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru ingrijirea pielii,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului.
5. Plasturi și materiale de pansat, dezinfectanţi,
toate produsele menţionate mai sus nu pentru
uz în medicina dentară, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide,
suplimente pe baza de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive nu
de uz medical, antioxidanti derivati din miere,
suplimente alimentare pe baza de pudra de acai,
suplimente alimentare, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar in dieta, suplimente
dietetice si nutritive, fibre dietetice care ajuta
digestia, preparate dietetice si alimentare,
batoane care inlocuiesc o masa, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
alimentare pe baza de laptisor de matca,
suplimente alimentare pe baza de germeni
de grau, polen de albine de uz nutraceutic,
suplimente dietetice cu proteine de soia, bãuturi
pe bazã de vitamine, vitamine gumate, preparate
cu minerale și vitamine, vitamine și preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
tablete de vitamine, preparate cu vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare.
29. Batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
și fructe cu coajă lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, semințe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de

arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscata, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de padure preparate,
semințe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazare
galbena, naut, preparat, pastă de naut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituți alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conțin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conțin
tărâțe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
și miere, ceai, semințe de cereale procesate,
paste fainoase alimentare, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, faina,
gluten din grau uscat, produse apicole, faina de
soia pentru mâncare, sare, faina de naut, faina
de hrișcă, preparate din tărâțe pentru consum
uman, biscuiți, covrigei.
31. Fistic proaspăt, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hrișcă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspată, năut proaspăt, alune caju
proaspete, semințe de fructe, boabe de soia
proaspete, migdale (fructe), alune, proaspete,
semințe de floarea-soarelui, semințe de in
nepreparate, susan comestibil, neprelucrat,
semințe de chia neprocesate.
32. Băuturi pe bază de nuci și de soia, băuturi
nealcoolice pe bază de fructe, smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe), băuturi nealcoolice
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, băuturi nealcoolice din legume, băutură
racoritoare din ghimbir, băuturi nealcoolice care
constau în principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi, băuturi nealcoolice pe bază de cocos.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
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de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale și batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcții administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la vitamine și preparate cu vitamine, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
suplimente alimentare, regruparea în interesul
terților a produselor din clasele 3, 5, 29, 30, 31
si 32, pentru a permite terților să le compare
si sa le achiziționeze în mod convenabil,
aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor online, magazinelor fizice, siteurilor
de socializare.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare și depozitare de bunuri,
ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuție, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul.
41. Servicii educative, de divertisment, si
sportive, organizare de conferinte, expozitii si
concursuri cu scop cultural, educațional sau de
divertisment, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și starea
de bine, cursuri de nutriție (nemedicale), servicii
educative în domeniul nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,

pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, toate serviciile menţionate
mai sus nu pentru medicină dentară, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, licențierea
conceptelor de franciză (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 02195
(151) 17/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
neo FLOREASCA LAKE

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02196
(151) 17/03/2021
(732) ALEXANDRU PAL, STR.

SALCAMILOR, NR. 2, JUDETUL
ALBA, SAT TELEAC (COM.
CIUGUD), ALBA, ROMANIA

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

(540)

caietemuzica.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.16

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

16. Caiete, caiete de muzică, caiete de activități
individuale, caiete de activități pentru copii,
materiale educative și didactice, materiale
didactice din hârtie, pungi de hârtie, pungi
din plastic pentru ambalat, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, pungi de hârtie pentru
ambalat și împachetat, cutii din hârtie, cutii
pentru ambalat din carton, cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor, cutii pliabile din carton, cutii din
hârtie sau carton, cutii de transport realizate din
hârtie, hârtie și carton, produse de imprimerie,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, dezvoltare de campanii promoționale,
derularea campaniilor promoționale pentru
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întreprinderi comerciale, marketing promoțional,
servicii promoționale comerciale, distribuirea
de broșuri promoționale, publicare de
materiale promoționale, servicii promoționale
de publicitate, distribuirea de materiale
promoționale, prezentare de produse în scopuri
promoționale, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovarea comercială, servicii de promovare,
servicii de promovare comercială, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, organizarea de activități educative
destinate copiilor, organizare de seminarii
educative, organizare de competiții educative,
publicare de materiale educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale didactice educative,
servicii culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educative, activități
culturale, organizare și coordonare de activități
culturale, organizare de spectacole, organizarea
de spectacole culturale, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concursuri
educative, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri.

───────

(210) M 2021 02197
(151) 17/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
neo TIMPURI NOI

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────
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(210) M 2021 02198
(151) 17/03/2021
(732) ION HRISTESCU, STR. POPA

TATU NR. 70, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ve VRĂJITOAREA ELECTRICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.03.23; 01.01.01; 01.01.05

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 02199
(151) 17/03/2021
(732) ION HRISTESCU, STR. POPA

TATU NR. 70, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAŞINA DE FABRICAT zei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.01.23; 24.09.03

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 02200
(151) 17/03/2021
(732) CĂTĂLIN MUREȘAN, STR.

I.C.DRAGUSANU 9A, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550026, SIBIU, ROMANIA
DIANA MARIA MUREȘAN, STR.
I.C.DRAGUSANU 9A, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550026, SIBIU, ROMANIA

(540)
Siebenburgen Reisen

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

39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism și servicii de rezervări.
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(210) M 2021 02201
(151) 17/03/2021
(732) CAMPER TEAM SRL, BD CAMIL

RESSU NR. 35, BL. N5, SC. 2,
SP. 80, BUCUREŞTI, 031741,
ROMANIA

(540)

Camper Team ;
www.camperteam.ro

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

37. Servicii de reparare și întreținere de
echipamente de camping, tinichigerie (reparaţii),
vopsire și lăcuire, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, întreținere și reparații
de autovehicule pentru transportul de pasageri.
39. Furnizare de vehicule închiriate pentru
transportul de pasageri, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de automobile-
caravană, organizare de închirieri auto incluse
în pachetele de vacanță, servicii de închiriere
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule.

───────

(210) M 2021 02202
(151) 17/03/2021
(732) MIR AKSARAY SRL, STR. TEPES

VODA, NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Lushi Lush

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.20

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

24. Produse textile și înlocuitori, produse de
filtrare din material textil, materiale textile,
lenjerie de uz casnic, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie, produse textile
pentru bucătărie și masă, așternuturi de pat
(lenjerie), prosoape, pături pentru bebeluși,
lenjerie de pat pentru bebeluși, materiale textile
pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluși,
săculeți de dormit pentru bebeluși, saci de dormit
pentru bebeluși, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, lenjerie intimă și de noapte, halate pentru
botez, robă de botez, costume de bebeluși,
trusouri si haine pentru botez, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru
bebeluși.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, jocuri de masă
și aparate de jocuri de noroc, jucării pentru
bebeluși, leagăne pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție,
saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, scaune de
leagăn pentru bebeluși.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, căni,
biberoane si vase de baut, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse pentru toaletă,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
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abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele, rucsacuri, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de

îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu alimente pentru bebelusi, scutece,
articole de imbracaminte si incaltaminte pentru
bebelusi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu cutii pentru trusouri
de nou-născuți (din lemn sau plastic), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu trusouri si haine pentru botez.,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu premergătoare pentru bebeluși,
port-bebeuri, cărucioare pentru bebeluși, coșuri
de bebeluși, scaune auto pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, cosmetice,
uleiuri pentru bebeluși, pudră pentru bebeluși,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului.

───────
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(210) M 2021 02203
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
IUBIRI NELEGIUITE

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),

furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 02204
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LATE NIGHT SHOW

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
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cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 02205
(151) 17/03/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Matache Măcelaru'
Mușchi Țigănesc

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

29. Carne și produse din carne, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, carne
conservată, carne ambalată, carne feliată, carne
proaspătă, carne preparată, carne gătită, la
conservă, extracte din carne, carne tocată,
gustări pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori
de carne, plăcintă cu carne, pârjoale din
carne, mâncăruri preparate pe bază de carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, produse din carne preparate, umplutură
de carne pentru plăcinte, salam, mezeluri,
babicuri, cârnați, paste de carne.

───────
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(210) M 2021 02206
(151) 17/03/2021
(732) INDETAIL ONLINE SRL, BLD.

GHEORGHE SINCAI NR. 6, BL. 2,
SC. C, ET. 1 AP. 63, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040316, ROMANIA

(540)

id indetail

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
articole de parfumerie și odorizante, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, preparate
emoliente (cosmetice), șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, aparate pentru
răspândirea aerosolilor (altele decât cele folosite
în scopuri medicale), distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare de prosoape de hârtie,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
dispozitive pentru săpun lichid, găleți de plastic
pentru depozitarea jucăriilor de baie, dozatoare
pentru șampon, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, dozatoare de săpun de mâini,
recipiente pentru săpun, rafturi pentru șampon,
rafturi pentru prosoape, pulverizatoare de uz
casnic, pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
suporturi pentru cosmetice, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi pentru săpun lichid, vase din ceramică.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, agenții de import-export, analiză de

preț, furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț pentru
produse sau servicii, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
despre metode de vânzare, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu
terți, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
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intermediul shop-urilor online, organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de cumpărări colective, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
analiză a prețurilor, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de comenzi online, servicii de comandă
în contul terților, servicii de comandă (pentru
terți), servicii pentru promovarea exporturilor,
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terți, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de import și export, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

───────


