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Cereri Mărci publicate în 26/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00315 19/01/2021 TANȚA TĂNĂSESCU MUZEUL PRESEI ROMÂNEȘTI

2 M 2021 00321 19/01/2021 AFRO FRUCT SRL NICO Bubble BELGIAN Waffles

3 M 2021 00322 19/01/2021 MENGJIAO HUANG JOJO Home BETTER FOR THE
BED

4 M 2021 00323 19/01/2021 MADALINA CIORA MedWayEvents

5 M 2021 00324 19/01/2021 SC BEM RETAIL GROUP SRL MIXXUS SANITARY WARES

6 M 2021 00325 19/01/2021 POP INDUSTRY SRL REPO agri

7 M 2021 00326 19/01/2021 SC. LUCA & LUIS S.R.L. Luca & Luis

8 M 2021 00327 19/01/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA DERMOPLANT

9 M 2021 00329 19/01/2021 SC ELECTRIC CASA SRL Lightmag by Smart Lighting

10 M 2021 00331 19/01/2021 S.C. DENTALMED - CLINICA
STOMATOLOGICA S.R.L.

DentalMed Primăverii

11 M 2021 00332 19/01/2021 ALEXANDRU TRAILESCU hygge pizza

12 M 2021 00333 19/01/2021 SC OCAR SERV SRL aro 244

13 M 2021 00334 19/01/2021 CR COACHING
DEVELOPMENT SRL

14 M 2021 00335 19/01/2021 ASOCIATIA THE MENTORING
PROJECT

CLUB ROMÂNIA STUDIO

15 M 2021 00336 19/01/2021 BLAGA NICOLAS MĂDĂLIN
PFA

MĂINI DIBACE BUSUIOC
ÎMPODOBIT

16 M 2021 00338 19/01/2021 RADU GHEORGHIU
BOGDAN - ALEXANDRU
CIUBUCIU

Capture Studio.Ro

17 M 2021 00339 19/01/2021 HARRIS HOLDING FOOD FROM LIGHT

18 M 2021 00340 19/01/2021 PETROUZINEX SRL PETROUZINEX diferiţi prin
calitate

19 M 2021 00341 19/01/2021 UKA TEAM SRL UKA POMPE FUNEBRE

20 M 2021 00342 19/01/2021 ELIS PAVAJE SRL MOZAIC

21 M 2021 00343 19/01/2021 ELIS PAVAJE SRL GALA

22 M 2021 00344 19/01/2021 ELIS PAVAJE SRL TANDEM

23 M 2021 00345 19/01/2021 ELIS PAVAJE SRL VIVID COLOR

24 M 2021 00346 19/01/2021 CRISTIAN-GRIGORE
GEORGESC

BIM BOBAN INSTRUMENTAL
MELODY Școala de Muzică
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00347 19/01/2021 ELIS PAVAJE SRL MALO

26 M 2021 00348 19/01/2021 ALINA MANOLE Luna Pătrată

27 M 2021 00349 19/01/2021 CLINICA ADORAL SRL CLINICA adoral

28 M 2021 00350 19/01/2021 TV SAT 2002 S.R.L. exploris

29 M 2021 00351 19/01/2021 ALINA MANOLE

30 M 2021 00352 19/01/2021 DUDU-FLORIN ŞENCHEA karting agrement

31 M 2021 00353 19/01/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

HYPER+ WLD LMTD EDTN
FRESH AQUA

32 M 2021 00354 19/01/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

HYPER+ WLD LMTD EDTN
WILD AMBER

33 M 2021 00355 19/01/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

HYPER+ WLD LMTD EDTN
MIDNIGHT INDIGO

34 M 2021 00356 19/01/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

HYPER+ WLD LMTD EDTN
VIVID JADE

35 M 2021 00357 19/01/2021 DOMAINE VINARTE SRL VINARTE Alb de Stârmina
AVENUE

36 M 2021 00358 19/01/2021 SHAKESPEARE AFTER
SCHOOL SRL

SHAKESPEARE After School
Iasi

37 M 2021 00359 19/01/2021 DOMAINE VINARTE SRL VINARTE Negru de Drăgășani
AVENUE

38 M 2021 00360 19/01/2021 DOMAINE VINARTE SRL VINARTE Roza de Sâmburești
AVENUE

39 M 2021 00361 19/01/2021 SHARKENOMU SRL HYRA

40 M 2021 00362 19/01/2021 SC ILCORA SRL ILCORA PRELATE SALISTE

41 M 2021 00363 19/01/2021 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL
MARIAN STAN

ZILELE COLUMBOFILIEI
ROMÂNE
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(210) M 2021 00315
(151) 19/01/2021
(732) TANȚA TĂNĂSESCU, STR.

INTR. LICURICI NR 3, ET.1,
AP.4, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MUZEUL PRESEI ROMÂNEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00321
(151) 19/01/2021
(732) AFRO FRUCT SRL, STR.

SIGHIȘOARA NR. 9, BL. 514, ET.
1, AP. 8, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

NICO Bubble
BELGIAN Waffles

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.01.17

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

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

30. Pâine și produse din pâine, produse de
patiserie și cofetărie, torturi, prăjituri, clătite și
mix pentru clătite sărate, vafe belgiene, chipsuri,
biscuiți, biscuiți sărați și uscați (crackers), sosuri,
sandvișuri și sandvișuri de hot dog, pizza,

pateuri, plăcinte simple și umplute, budinci, tarte
și Quiche (tartă), înghețată.
35. Servicii de prezentare, de publicitate în toate
mediile de comunicare și vânzare a produselor
alimentare și băuturi, produse de patiserie
și cofetărie, fructe, prin standuri, chioscuri,
piețe, intermediul magazinelor și a lanțurilor
de magazine, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, online, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.

───────

(210) M 2021 00322
(151) 19/01/2021
(732) MENGJIAO HUANG, STR.

TUBEROZELOR NR. 6B, AP.5,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

JOJO Home BETTER
FOR THE BED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.24

(591) Culori revendicate:gri închis, crem
deschis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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24. Lenjerie de uz casnic, așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat, lenjerie de
masă, lenjerie pentru pătuțuri, învelitori de
pat, cearșafuri de pat, cearșafuri pentru
pilote, cearșafuri pentru plăpumi, cuverturi de
pat, cuverturi pentru canapea, pături pentru
pat, pături pentru picnic, pleduri, pleduri de
călătorie, plăpumi, pilote, perne, huse pentru
saltele, huse pentru pat, huse pentru perne,
huse pentru cuverturi, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru canapea, huse pentru scaune, huse
textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), huse ajustabile
pentru capace de wc, dosuri de perne, fețe de
perne, fețe decorative pentru perne, saci de
dormit, prosoape din materiale textile, prosoape
de bucătărie, prosoape de baie, prosoape de
plajă, prosoape de șters paharele, prosoape de
uscat vesela, produse textile pentru bucătărie
și masă, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu
din hârtie, protecţii pentru masă din material
textil, șervete de masă (cu excepția celor din
hârtie), șervete de masă din materiale textile,
șervete textile, fețe de masă, seturi de masă
din materiale textile, naproane pentru masă,
mileuri din material textil, mușama (fețe de
masă), mănuși de baie, suporturi pentru farfurii
din material textil, suporturi pentru pahare din
material textil, carpete textile agăţate pe pereţi/
tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din material
textil, perdele din material textil sau plastic,
perdele de duş din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, decorațiuni
de perete.

───────

(210) M 2021 00323
(151) 19/01/2021
(732) MADALINA CIORA, STR. LT.

SACHELARIE VISARION NR.
14, BL. 117C, SC. B, ET. 8, AP.
80, SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MedWayEvents

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.07.23

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

clase:
41. Organizare de congrese, conferințe, târguri,
evenimente, simpozioane în domeniul medical.

───────

(210) M 2021 00324
(151) 19/01/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND
ST95, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MIXXUS SANITARY WARES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

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

11. Instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, fitinguri pentru baie, încălzitoare pentru pat,
bideuri, chiuvete, robinete/robineți (componente
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ale instalațiilor sanitare), lavoare pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare)/
bazine pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare), încălzitoare de apă,
sterilizatoare de apă, aparate și mașini pentru
purificarea apei, aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea cu
apă, aparate și instalații sanitare.

───────

(210) M 2021 00325
(151) 19/01/2021
(732) POP INDUSTRY SRL, STR.

CIREASOV NR. 12, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230070, OLT, ROMANIA

(540)

REPO agri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a338d), verde (HEX #387b3b,
#81c455, #61b946)

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

7. Utilaje agricole altele decât unelte de mână
acționate manual.

───────

(210) M 2021 00326
(151) 19/01/2021
(732) SC. LUCA & LUIS S.R.L., STR.

MIHAI EMINESCU, BL. B, SC. E,
PARTER, JUDETUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Luca & Luis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 08.07.04

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

30. Pizza, pizza proaspătă.
───────

(210) M 2021 00327
(151) 19/01/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
DERMOPLANT

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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
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uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2021 00329
(151) 19/01/2021
(732) SC ELECTRIC CASA SRL,

BULEVARDUL ALEXANDRU
VLAHUTA NR.59, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500398, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Lightmag by Smart Lighting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#14648e), verde (HEX #47a4a1), roz
(HEX #cb63a5)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic.

───────

(210) M 2021 00331
(151) 19/01/2021
(732) S.C. DENTALMED - CLINICA

STOMATOLOGICA S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DentalMed Primăverii

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 00332
(151) 19/01/2021
(732) ALEXANDRU TRAILESCU,

STRADA CICERO, NUMARUL 141,
JUDEŢ MEHEDINŢI, DROBETA
TURNU SEVERIN, 220084,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

hygge pizza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.04

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza congelată, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), condimente pentru pizza, amestecuri
de pizza, crusta de pizza, blaturi de pizza,
blat de pizza, pizza fără gluten, paste pentru
încorporare în pizza, amestec pentru aluat de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza.
43. Servicii oferite de pizzerii.

───────
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(210) M 2021 00333
(151) 19/01/2021
(732) SC OCAR SERV SRL, AVIATOR

VASILE NICULESCU NR 19,
JUDEŢ BACAU, MARGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

aro 244

───────

(210) M 2021 00334
(151) 19/01/2021
(732) CR COACHING DEVELOPMENT

SRL, STR ASTRELOR, NR 16A,
COMUNA CORBEANCA, JUDEŢ
ILFOV, SAT TAMAS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25

(591) Culori revendicate:auriu (HEX #fcf247)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săculeți parfumați pentru mască de ochi.
4. Lumânări și fitiluri de lumânări pentru iluminat.
16. Cărți.
21. Pahare fără picior (veselă pentru băut).
24. Etichete textile.
25. Îmbrăcăminte.

───────

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), kituri
(vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, machete de mașini (jucării),
machete de mașini cu radio comandă (jucării),
machete de mașini (jucării sau jocuri), machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole
de joacă), mașinuțe cu acționare electronică
(jucării), machete de mașini (jucării), machete
sub formă de jucării, modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi), modele de vehicule la scară
redusă cu telecomandă.

(591) Culori revendicate:alb, negru, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 00335
(151) 19/01/2021
(732) ASOCIATIA THE MENTORING

PROJECT, STR. THEODOR AMAN
NR. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLUB ROMÂNIA STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.01.19

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

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

───────

(210) M 2021 00336
(151) 19/01/2021
(732) BLAGA NICOLAS MĂDĂLIN PFA,

STR. LEMNARULUI NR.1097,
JUD. NEAMŢ, ROZNOV, 617390,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA
TRAIAN, NR. 4A, AP.44, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430211, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MĂINI DIBACE
BUSUIOC ÎMPODOBIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 02.09.15; 09.01.10

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roşu închis

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

31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────
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(210) M 2021 00338
(151) 19/01/2021
(732) RADU GHEORGHIU, BD. PIPERA

NR.166-168, BLOC B, ETAJ 9,
AP.B92, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA
BOGDAN - ALEXANDRU
CIUBUCIU, STR. DRISTORULUI
NR. 96, BLOC 17, SCARA A, ETAJ
6, AP.41, SECTOR 3, SECTOR 3,
ROMANIA

(540)
Capture Studio.Ro

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

41. Fotografie, editare video
───────

(210) M 2021 00339
(151) 19/01/2021
(732) HARRIS HOLDING, STRADA

PICTOR NICOLAE BRANA 3/7,
SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

FOOD FROM LIGHT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 05.07.13

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, insecte și larve

preparate, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, uleiuri și grăsimi, carne și produse din
carne.

───────

(210) M 2021 00340
(151) 19/01/2021
(732) PETROUZINEX SRL, STR. BLD.

G-RAL NICOLAE DASCALESCU,
NR. 259A-261, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610201, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

PETROUZINEX
diferiţi prin calitate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.15.25

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

clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu*, plăci de ancorare / plăci
de fundaţie, ancore*, oţel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote (cu excepţia instrumentelor
muzicale), dispozitive metalice de fixare a
curelelor, dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, beriliu (glucin) / glucin (beriliu),
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instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, aţă
metalică de legare pentru uz agricol, legături
metalice, fântâni pentru păsări (structuri) din
metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, capace metalice pentru sticle,
dopuri metalice pentru sticle, sticle (recipiente
metalice) pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
cadmiu, cuşti metalice pentru animale sălbatice,
ferestre batante din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), coloane de tubaj
metalice pentru sondele petroliere, suporţi
metalici pentru butoaie, butoaie metalice, oţel
turnat, fontă de oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanţuri pentru vite, plafoane
metalice, celţiu (hafniu) celtium / hafniu (celţiu),
materiale metalo-ceramice, lanţuri metalice *,
contraşine metalice pentru căile ferate / şină
de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane

metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, trambuline metalice
pentru sărituri, opritoare metalice pentru uşi,
curăţătoare de încălţăminte, sonerii de uşă
metalice, neelectrice, opritoare metalice pentru
uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru uşă,
bătătoare pentru uşile de la intrare, mânere
metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, tocuri de uşi din metal /
rame de uşi din metal, fitinguri metalice
pentru uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi
metalice, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, grătare metalice,
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / ţevi metalice, pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte metalice pentru
instalaţiile de ventilare şi aer condiţionat, coturi
metalice pentru ţevi, garduri metalice pentru
morminte, bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel,
garduri metalice, inele de etanşare metalice
pentru bastoane, inele de etanşare metalice
pentru mânerele ustensilelor, inele de etanşare
metalice, figurine din metal comun / statuete
din metal comun, umpluturi din metal, suporturi
pentru lemne (suporturi de fier pentru lemne pe
foc), mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
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ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, fier
balot/ oţel balot, sârmă de fier, minereuri de
fier, feronerie * / articole metalice*, de mică
dimensiune, grilaje din fier pentru ferestre, grilaje
din fier pentru uşi, jaluzele metalice, canistre
pentru combustibil din metal, duze metalice
cu jet, grinzi metalice, racorduri metalice
pentru ţevi, chei metalice, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, şipci
metalice, zăbrele metalice / gratii metalice,
sigilii de plumb, plumb, în formă brută sau
semiprelucrată, cutii poştale metalice, litere şi
cifre din metal comun, cu excepţia formelor
de tipar, limonit, căptuşeli metalice pentru
construcţii, buiandrugi metalici, paleţi metalici
pentru încărcare, gabarite de încărcare metalice
pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri de
blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră*, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, dopuri
metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,

pentru liniile electrice / piloni metalici pentru
liniile electrice, cârlige metalice pentru tigăi,
case prefabricate (ansambluri) din metal, cutii
metalice pentru conservare / cutii de conserve /
conserve, proptele metalice, scripeţi metalici, alţii
decât cei pentru maşini, metale piroforice, şine
metalice, schimbătoare de cale ferată / macazuri,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcţii, din metal,
plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice* / coliere de oprire metalice *,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice pentru
acoperişuri, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, plăci cu denumiri de firme, panouri,
fier siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
araci metalici pentru plante sau arbori, statui
din metal comun, oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, aliaje din oţel, bandă de oţel /
armătură de oţel, sârmă din oţel, stâlpi de oţel,
table din oţel, ţevi din oţel / tuburi din oţel,
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construcţii din oţel, scaune cu trepte din metal,
uşi pliante din metal, grilaje de metal pentru
şemineu, opritoare metalice, benzi metalice
pentru manipularea înărcăturilor / curele
metalice pentru manipularea înărcăturilor /, guri
de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, cositor, foiţă de staniu, ambalaje din
tablă de cositor, tablă de cositor, fier titan /
ferotitan, titan, tombac, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru
scule din metal, goale, dozatoare de prosoape,
paleţi de transport din metal, capcane pentru
animale sălbatice*, tăvi metalice*, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele de
maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare de
menghină, lambriuri metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
plăci metalice de căptuşit pereţii, şaibe metalice,
valve metalice pentru ţevile de apă, ţevi
de apă metalice, anemoscoape sau giruete
din metal / anemoscoape metalice / giruete
metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de
vânt, tambure de înfăşurare metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, scripeţi din metal
pentru ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, cabine metalice
insonorizate, panouri acustice din metal,
ferestre metalice, sârmă din metal comun,
ţesătură metalică/ pânză metalică, dispozitive de
întindere a sârmei (legături de tensiune), sârmă
din aliaje metalice comune, cu excepţia firelor
fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări de artă din
metal comun, zinc, zirconiu.

11. Robineți, robinete, vane (robinete), robinete
de combinare (robinete), robinete automate,
pulverizatoare pentru robinete, robineți de
apă, robinete de apă, mânere de robinete,
robinete pentru lavoare, robinete pentru
conducte, robinete pentru țevi, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru
bideuri, aeratoare pentru robinete, robinete
de canalizare, robinete cu două rozete,
robinete (accesorii pentru instalații), ventile de
amestec (robinete), robinete pentru montarea
conductelor, robinete pentru instalații sanitare,
robinete acționate fără atingere, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robineți de
distribuție a apei, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), inele de etanșare
pentru robinete de apă, robinete cu funcție de
economisire a apei, robinete cu bilă pentru
rezervoarele de wc, robinete de amestecare
pentru conducte de apă, aparate de epurare a
apei de la robinet, filtre de apă pentru robinet
de uz casnic, acoperiri protectoare de robinete
de cadă pentru copii, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete de apă controlate electric,
robineți pentru conducte de apă, picurător pentru
robinete de apă, robinete de amestec pentru
chiuvete, robinete simple pentru chiuvete de
baie, dispozitive de evacuare a apei (robinete),
robinete de închidere pentru reglarea apei,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete,
robinete de golire (accesorii pentru instalații),
robinete pentru controlarea fluxului de apă,
robinete pentru reglarea fluxului de apă, robinete
de închidere pentru reglarea gazului, robinete
de închidere pentru reglarea gazelor, supape cu
flotor (robinete cu plutitor), supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, robinete
pentru reglarea fluxului de gaze, robineți pentru
baie, montați în perete, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, robineți pentru lavoare,
montați în perete, robineți pentru bideuri, montați
în perete, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, supape de control
al apei pentru robinete, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete de baie, supape
(robinete), care constituie componente ale
instalațiilor sanitare, robinete de mixare pentru
reglarea manuală a temperaturii apei, aeratoare
cu funcție de economisire a apei pentru robinete,
pulverizatoare cu acționare manuală folosite la
robinetele de baie, robinete de duș cu închidere
automată și cu comandă electronică, robinete
de apă sub formă de părți de instalații sanitare,
robinete de închidere folosite ca dispozitive de
siguranță pentru aparate de apă, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
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pentru aparate cu gaz, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de apă, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de gaz, robinete
de apă sub formă de părți de instalații de
alimentare cu apă
17. Fitinguri nemetalice pentru țevi, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice (piese pentru țevi de apă
rigide), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice

───────

(210) M 2021 00341
(151) 19/01/2021
(732) UKA TEAM SRL, B-DUL. 9 MAI,

NR. 21, BL. B11, AP. 41, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

UKA POMPE FUNEBRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 24.13.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, maro, negru,
alb

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

20. Sicrie și urne funerare, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât articole
de bijuterie, garnituri nemetalice pentru sicrie,
panouri de afişare pentru sicrie pentru afişarea
de fotografii şi informatii despre persoanele
decedate, plăci funerare din plastic.

31. Coroane de flori, plante şi flori naturale,
buchete şi aranjamente din flori naturale,
aranjamente din flori uscate decorative, buchete
şi aranjamente personalizate.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, 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 vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spaţiu fizic şi/ sau
on-line, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, 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.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerării, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────
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(210) M 2021 00342
(151) 19/01/2021
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR.

ZORILOR, NR. 1, JUD. ALBA,
PETREŞTI, ALBA, ROMANIA

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

(540)
MOZAIC

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatra
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni prefabricate de construcții nemetalice,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriile acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2021 00343
(151) 19/01/2021
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR.

ZORILOR, NR. 1, JUD. ALBA,
PETREŞTI, ALBA, ROMANIA

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

(540)
GALA

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni prefabricate de construcții nemetalice,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriile acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2021 00344
(151) 19/01/2021
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR

NR. 1. JUD. ALBA, PETREŞTI,
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)
TANDEM

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni nemetalice prefabricate de construcții,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriilor acestora, amenajare teritorială
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pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2021 00345
(151) 19/01/2021
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR

NR. 1, JUD. ALBA, PETREŞTI,
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)
VIVID COLOR

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni nemetalice prefabricate de construcții,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2021 00346
(151) 19/01/2021
(732) CRISTIAN-GRIGORE GEORGESC,

STRADA STRANDULUI NR. 4,
JUD- TIMIS, TIMISOARA, 300309,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BIM BOBAN INSTRUMENTAL
MELODY Școala de Muzică

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

9. Aplicații software pentru a învăța sa cânți la
instrumente muzicale, descărcabile, înregistrări
audio, descărcabile, înregistrări audio cu muzică,
descărcabile, înregistrări video, descărcabile,
înregistrări video cu muzică, descărcabile.
15. Instrumente muzicale.
16. Materiale tipărite, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), felicitări
muzicale, reviste de muzică, manuale de muzică,
caiete de muzică, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, partituri tipărite, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau
engros prin magazine online sau magazine
fizice de produse diverse și în special aplicații
software pentru a învăța să cânți la instrumente
muzicale, înregistrări audio, înregistrări audio
cu muzică, înregistrări video, înregistrări video
cu muzică, instrumente muzicale, materiale
tipărite, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), felicitări muzicale,
reviste de muzică, manuale de muzică, caiete
de muzică, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, partituri tipărite, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
culturale, servicii oferite de o şcoală de muzică,
organizarea de cursuri (inclusiv cursuri on line)
pentru a învaţa să cânți la instrumente muzicale,
închirere de instrumente muzicale, servicii de
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informații, consiliere şi consultanță referitoare la
serviciile menționate anterior.

───────

(210) M 2021 00347
(151) 19/01/2021
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR

NR. 1, JUD. ALBA, PETREŞTI,
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)
MALO

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni nemetalice prefabricate de construcții,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2021 00348
(151) 19/01/2021
(732) ALINA MANOLE, STRADA

FINLANDA NR. 17, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Luna Pătrată

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, produse de toaletă, apă de javel, apă
parfumată pentru lenjerie, bețișoare parfumate
pentru
împrospătarea aerului, odorizante de casă,
aromatizanţi de uz menajer, bețișoare
parfumate, lemn parfumat, extracte de flori,
parfumuri de cameră sub formă de spray,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum
de cameră, potpuriuri parfumate, pietre
parfumate din ceramică, perne umplute
cu substanțe parfumate, perne umplute cu
substanțe aromate, preparate degresante de
uz casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice organice, preparate pentru igiena
orală, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, trusă pentru cosmetice, apă florală,
aromatizanţi (uleiuri esențiale), preparate pentru
aromoterapie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, uleiuri parfumate, uleiuri naturale de
uz cosmetic, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide pentru
țigări electronice, apă de parfum, apă de toaletă,
măști cosmetice, săpunuri cosmetice, săpunuri,
șampoane, nu de uz medical, cremă de bază
cosmetică, cremă cosmetică pentru piele.
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, artă
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murală din metale comune în 3D, decorațiuni
de perete din metale comune, decorațiuni din
metale comune pentru torturi, figuri din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, monumente
metalice, trofee din metale comune, suporturi din
metale comune pentru trofee, statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
agățătoare metalice de oglinzi, cabluri, fire și
lanțuri, din metal, butoni din metal pentru sertare,
decorațiuni adezive din metale comune pentru
perete, cutii metalice pentru scrisori, cutii poștale
metalice.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneţi, materiale înregistrate, CD-I-uri pre-
înregistrate (compact discuri interactive), CD-
ROM-uri fără conținut pentru înregistrare audio
sau video, CD-uri cu muzică, huse pentru CD-uri,
discuri compacte înregistrate, conținut media,
baze de date computerizate, benzi înregistrate,
date înregistrate pe suport magnetic, discuri
compacte preînregistrate, date înregistrate
electronic de pe internet, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
înregistrări magnetice, discuri vinil (IP-uri),
suporturi de date
magnetice pre-înregistrate, aplicații software
descărcabil, aparate pentru înregistrări audio-
video, benzi audio pre-înregistrate cu muzică,
benzi audio pre-înregistrate, non-muzicale,
benzi video preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice, cărți
audio descărcabile, casete video înregistrate,
casete preînregistrate, discuri înregistrate cu
conținut audio, discuri înregistrate cu conținut
video, clipuri video preînregistrate, DVD-uri
preînregistrate, fotografii digitale descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere
digitale (podcast), înregistrări video, înregistrări
audio, muzică digitală descărcabilă, partituri
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice decărcabile, benzi muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, tonomate

muzicale, căști pentru muzică, înregistrări de
clipuri muzicale.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, accesorii de
iluminat, corpuri de iluminat, difuzoare (iluminat),
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, reflectoare utilizate în filmări,
reflectoare de scenă, reflectoare, proiectoare de
lumină, ornamente pentru iluminat (accesorii),
lustre.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, accesorii pentru ceasuri, brățări
de ceas, ceasornice, ceasuri, brelocuri placate
cu metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semipreţioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semipreţioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, accesorii
pentru bijuterii, ștrasuri.
16. Adezivi, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
agende, cărți, almanahuri, caiete de muzică,
buletine informative, broșuri tipărite, calendare,
caricaturi, afișe, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, albume foto și
albume pentru colecționari, cărți de muzică,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale imprimate, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, postere din
hârtie, manuale, publicații imprimate, publicații
periodice, tipărituri, reviste (publicații periodice),
reproduceri grafice, reproduceri de artă grafică,
reproduceri fotografice, reproduceri artistice
imprimate, periodice, materiale educative și
didactice, manuale de muzică, felicitări muzicale
tipărite.
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18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
borsete, bagaje de mână, articole de voiaj,
genți, geamantane, geamantane cu rotile,
genți cu rotile, ghiozdane, gentuțe cosmetice,
portmonee, port-bebe, portchei, portofele,
poșete, rucsacuri, ranițe, sacoșe de umăr,
serviete, tocuri din piele, truse de voiaj, valize.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
adăposturi și paturi pentru animale, benzi de
lemn, bambus, chihlimbar, fildeș, sidef, răchită,
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame, oglinzi
(mobilier), jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, ustensile
cosmetice și de toaletă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
aplicatoare cosmetice, articole pentru curățarea
dentară, bureți, dispozitive de demachiere, perii
cosmetice, piepteni electrici, piepteni, rafturi
pentru cosmetice, truse de toaletă, coșuri de flori,
boluri pentru flori, vaze.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
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 de masă și aparate de
jocuri de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, jucării muzicale
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucatarie si recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu

pahare, vase de băut şi articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din
hârtie şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicaţii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
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alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu plase,
vele, ațe și fire, materiale textile, produse de
filtrare din material textil, produse textile și
înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole
pentru petrecere, articole și echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
și pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere,
băuturi alcoolice, articole pentru uz cu tutun,
chibrituri, tutun și produse de tutun inclusiv
înlocuitori, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu CD-uri şi DVD-uri
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în

scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, organizare
de abonamente la pachete media, administrarea
vânzărilor, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment
și sport, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment şi sportive, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-
line, altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de bibliotecă, servicii de
bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
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pentru schimbul de cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizarea spectacolelor, organizarea de
spectacole culturale, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole în direct, spectacole de
revistă oferite în săli de spectacole, regizare de
spectacole muzicale, organizare de festivaluri,
fotografie, producţie audio şi video şi fotografie,
instruire în
fotografie, servicii ale unui fotograf, editare de
fotografii, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, academii (educaţie),
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, servicii
de club (divertisment sau educaţie), servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
servicii de amuzament, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă, divertisment
muzical, coruri de muzică gospel, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală,
compunere de muzică pentru terți, servicii
de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzică,
producții de teatru, producția pieselor de teatru,
management artistic de teatru, prezentare de
piese de teatru, producție de spectacole de
teatru, servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
furnizare de instalații de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, regizare de piese de teatru,

servicii de rezervare la teatru, prezentare de
spectacole de teatru, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, servicii de rezervare
de bilete (de teatru), servicii de rezervare de
bilete pentru teatru, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, închiriere de aparate de iluminat
pentru teatru, închiriere de costume (teatru
sau baluri mascate), închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, educație
muzicală, editare muzicală, concerte muzicale
pentru radio, publicare de texte muzicale,
producție de înregistrări muzicale.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor,
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
localuri tip snack-bar, servicii contractuale de
alimentație, servicii ale barurilor, restaurante
(servirea mesei), servicii de preparare a
alimentelor, servicii pentru furnizarea de
alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de restaurant și bar, servicii oferite de
snack-baruri, servire de alimente și băuturi,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, închiriere de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering.
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44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
servicii veterinare, perierea animalelor de
companie, curățarea animalelor de companie,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane de
frumusețe, servicii de artă corporală, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de coafor, servicii de cosmetică, servicii
de machiaj.

───────

(210) M 2021 00349
(151) 19/01/2021
(732) CLINICA ADORAL SRL, STR.

STRĂPUNGERE SILVESTRU NR.
20, TR. 3, PARTER, BL. T1B, JUD.
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

CLINICA adoral

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 7442
C), turcoaz (Pantone 321 C)

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

35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
clinică medicală, servicii de analize medicală,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii de
stomatologie, servicii stomatologice, servicii de
ortodonţie, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
chirurgie, servicii de montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare.

───────

(210) M 2021 00350
(151) 19/01/2021
(732) TV SAT 2002 S.R.L., STR.

COSTIENI, BL. 8, ET. 10, AP. 42,
JUD. BUZAU, RÂMNICU SĂRAT,
BUZĂU, 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)
exploris

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

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, management de afaceri în
domeniul atracțiilor pentru vizitatori, servicii
de publicitate și de promovare, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de promovare,
promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovarea
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produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri.
38. Servicii de telecomunicații, transmisie TV
prin internet, servicii de difuzare video,
audio și TV, comunicare de informații prin
televiziune, difuzare de televiziune prin satelit,
difuzare de programe de televiziune, transmitere
de programe de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți
spațiali, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (IPTV),
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, comunicare prin bloguri
online.
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
vizitarea obiectivelor turistice, organizare de
circuite turistice, servicii de informații turistice,
organizare de plimbări turistice cu ghid.
41. Producție de programe TV, producție
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune,
montaj de programe de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii de
educație furnizate prin televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, publicarea de cataloage cu informații
turistice, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, servicii de
scriere pentru bloguri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare.

───────

(210) M 2021 00351
(151) 19/01/2021
(732) ALINA MANOLE, STRADA

FINLANDA NR. 17, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.11.03; 26.11.25

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

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse
pentru toaletă, produse de toaletă, apă
de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, odorizante de casă, aromatizanți de uz
menajer, bețișoare parfumate, lemn parfumat,
extracte de flori, parfumuri de camera sub
formă de spray, rezerve pentru dozatoare
electrice de parfum de cameră, potpuriuri
parfumate, pietre parfumate din ceramică, perne
umplute cu substanțe parfumate, perne umplute
cu substanțe aromate, preparate degresante
de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice organice, preparate pentru igiena
orală, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, trusă pentru cosmetice, apă florală,
aromatizanți (uleiuri esențiale), preparate pentru
aromoterapie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, uleiuri parfumate, uleiuri naturale de
uz cosmetic, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
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uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide pentru
țigări electronice, apă de parfum, apă de toaletă,
măști cosmetice, săpunuri cosmetice, săpunuri,
șampoane, nu de uz medical, cremă de bază
cosmetică, cremă cosmetică pentru piele.
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, artă
murală din metale comune în 3D, decorațiuni
de perete din metale comune, decorațiuni din
metale comune pentru torturi, figuri din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, monumente
metalice, trofee din metale comune, suporturi din
metale comune pentru trofee, statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
agățătoare metalice de oglinzi, cabluri, fire și
lanțuri, din metal, butoni din metal pentru sertare,
decorațiuni adezive din metale comune pentru
perete, cutii metalice pentru scrisori, cutii poștale
metalice.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, CD-I-uri pre-
înregistrate (compact discuri interactive), CD-
ROM-uri fără conținut pentru înregistrare
audio sau video, CD-uri cu muzică, huse
pentru cd-uri, discuri compacte înregistrate,
conținut media, baze de date computerizate,
benzi înregistrate, date înregistrate pe suport
magnetic, discuri compacte preînregistrate,
date înregistrate electronic de pe internet,
fișiere de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, înregistrări magnetice, discuri
vinil (IP-uri), suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, aplicații software descărcabil,
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio pre-înregistrate cu muzică, benzi
audio pre-înregistrate, non-muzicale, benzi

video preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice, cărți
audio descărcabile, casete video înregistrate,
casete preînregistrate, discuri înregistrate cu
conținut audio, discuri înregistrate cu conținut
video, clipuri video preînregistrate, DVD-uri
preinregistrate, fotografii digitale descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere
digitale (podcast), înregistrări video, înregistrări
audio, muzică digitală descărcabilă, partituri
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice decărcabile, benzi muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, tonomate
muzicale, căști pentru muzică, înregistrări de
clipuri muzicale.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, accesorii de
iluminat, corpuri de iluminat, difuzoare (iluminat),
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, reflectoare utilizate în filmări,
reflectoare de scenă, reflectoare, proiectoare de
lumină, ornamente pentru iluminat (accesorii),
lustre.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, accesorii pentru ceasuri, brățări
de ceas, ceasornice, ceasuri, brelocuri placate
cu metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, accesorii
pentru bijuterii, ștrasuri.
16. Adezivi, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
agende, cărți, almanahuri, caiete de muzică,
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buletine informative, broșuri tipărite, calendare,
caricaturi, afișe, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, albume foto și
albume pentru colecționari, cărți de muzică,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale imprimate, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, postere din
hârtie, manuale, publicații imprimate, publicații
periodice, tipărituri, reviste (publicații periodice),
reproduceri grafice, reproduceri de artă grafică,
reproduceri fotografice, reproduceri artistice
imprimate, periodice, materiale educative și
didactice, manuale de muzică, felicitări muzicale
(tipărite).
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
borsete, bagaje de mână, articole de voiaj,
genți, geamantane, geamantane cu rotile,
genți cu rotile, ghiozdane, gentuțe cosmetice,
portmonee, port-bebe, portchei, portofele,
poșete, rucsacuri, ranițe, sacoșe de umăr,
serviete, tocuri din piele, truse de voiaj, valize.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, adăposturi și paturi pentru animale,
benzi de lemn, bambus, chihlimbar, fildeș, sidef,
răchită, paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
oglinzi (mobilier), jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, ustensile
cosmetice și de toaletă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
aplicatoare cosmetice, articole pentru curățarea
dentară, bureți, dispozitive de demachiere, perii
cosmetice, piepteni electrici, piepteni, rafturi
pentru cosmetice, truse de toaletă, coșuri de flori,
boluri pentru flori, vaze.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

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 de masă și aparate de
jocuri de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, jucării muzicale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucatarie si recipiente, servicii de vanzare
cu amănuntul si cu ridicata in legatura cu
pahare, vase de băut și articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legatura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărți, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
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de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu plase,
vele, ațe și fire, materiale textile, produse de
filtrare din material textil, produse textile și
înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole
pentru petrecere, articole și echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
și pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,

dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere,
băuturi alcoolice, articole pentru uz cu tutun,
chibrituri, tutun și produse de tutun inclusiv
înlocuitori, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu CD-uri și DVD-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, organizare
de abonamente la pachete media, administrarea
vânzărilor, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment
și sport, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-
line, altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, altele decât cele publicitare,
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servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de bibliotecă, servicii de
bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizarea spectacolelor, organizarea de
spectacole culturale, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole în direct, spectacole
de revistă oferite în săli de spectacole,
regizare de spectacole muzicale, organizare de
festivaluri, fotografie, productie audio si video
si fotografie, instruire in fotografie, servicii ale
unui fotograf, editare de fotografii, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţa, divertisment
muzical, coruri de muzică gospel, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii

de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica,
producții de teatru, producția pieselor de teatru,
management artistic de teatru, prezentare de
piese de teatru, producție de spectacole de
teatru, servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
furnizare de instalații de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, regizare de piese de teatru,
servicii de rezervare la teatru, prezentare de
spectacole de teatru, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, servicii de rezervare de
bilete (de teatru), servicii de rezervare de bilete
pentru teatru, agenții de rezervări pentru bilete
de teatru, închirirere de aparate de iluminat
pentru teatru, închiriere de costume (teatru
sau baluri mascate), închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, educație
muzicală, editare muzicală, concerte muzicale
pentru radio, publicare de texte muzicale,
producție de înregistrări muzicale.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
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provizorii și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere, organizare și furnizare de cazare
temporară, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, servicii oferite
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering hotelier, închiriere de echipament de
catering.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
servicii veterinare, perierea animalelor de
companie, curățarea animalelor de companie,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane de
frumusețe, servicii de artă corporală, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de coafor, servicii de cosmetică, servicii
de machiaj.

───────

(210) M 2021 00352
(151) 19/01/2021
(732) DUDU-FLORIN ŞENCHEA, BD.

PETROCHIMISTILOR NR. 27,
BL. 85 B, SC. A, ET. 3, AP. 10,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, 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)
karting agrement

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

41. Servicii de agrement, cluburi de agrement cu
instalații sportive, servicii de divertisment legate
de sport, servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru divertisment, sport.

───────

(210) M 2021 00353
(151) 19/01/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETII NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HYPER+ WLD LMTD
EDTN FRESH AQUA

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fum[tori, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2021 00354
(151) 19/01/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STRADA C.A. ROSETTI
NR. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HYPER+ WLD LMTD
EDTN WILD AMBER

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2021 00355
(151) 19/01/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STRADA C.A. ROSETTI
NR. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HYPER+ WLD LMTD

EDTN MIDNIGHT INDIGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2021 00356
(151) 19/01/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STRADA C.A. ROSETTI
NR. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HYPER+ WLD LMTD
EDTN VIVID JADE

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumături, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2021 00357
(151) 19/01/2021
(732) DOMAINE VINARTE SRL, STR.

DRAGOS VODA NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VINARTE Alb de
Stârmina AVENUE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2021 00358
(151) 19/01/2021
(732) SHAKESPEARE AFTER SCHOOL

SRL, STRADELA MERILOR
NR. 13, JUDEȚUL IAȘI, VALEA
LUPULUI, 700539, IAȘI, ROMANIA

(540)

SHAKESPEARE
After School Iasi

(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 24.01.05; 02.01.22; 25.01.06;
27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00359
(151) 19/01/2021
(732) DOMAINE VINARTE SRL,

DRAGOS VODA 54, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VINARTE Negru de
Drăgășani AVENUE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri cu DOC Drăgășani.
───────
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(210) M 2021 00360
(151) 19/01/2021
(732) DOMAINE VINARTE SRL, STR.

DRAGOS VODA 54, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VINARTE Roza de
Sâmburești AVENUE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri cu DOC Sâmburești.
───────

(210) M 2021 00361
(151) 19/01/2021
(732) SHARKENOMU SRL, STR. TUDOR

VIANU NR. 25-27, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
HYRA

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

și promovare, recrutare de personal, servicii de
recrutare, servicii de consultanță în recrutare,
plasare și recrutare de personal, publicitate
pentru recrutare de personal, consultanță privind
recrutarea de personal, servicii profesionale
de recrutare a personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de intermediere de
recrutare de personal, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă,
plasarea forței de muncă, consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii de
plasare temporară a forței de muncă, servicii de
plasare de forță de muncă temporară, servicii
de potrivire la un loc de muncă, organizare
și coordonare de târguri de locuri de muncă,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, consultanță în materie de ocupare a
forței de muncă și administrarea de personal,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere
publicitară, servicii de intermediere în achiziții,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, servicii de
intermediere privind închirierea de timp și spațiu
publicitar, servicii de externalizare sub formă de
intermediere de contracte de servicii pentru terți,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, furnizarea unei piețe online
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pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de consultanță în
afaceri, agenții de plasare de personal, asistență
în gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de personal, intermediere
între voluntarii calificați și organizațiile
nonprofit, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, consultanță privind selectarea de
personal, evaluarea cerințelor privind personalul,
consultanță privind plasarea personalului,
furnizare de personal administrativ, furnizare
de informații în materie de angajare, furnizare
de personal de vânzări remunerat pe bază
de comision, furnizare de personal temporar
pentru asistență administrativă, management
de personal din domeniul marketingului,
închiriere (leasing) de personal, recrutare de
personal permanent, publicitate în vederea
recrutării personalului, plasare de personal
permanent, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
redistribuire de personal, selecție de personal
(pentru terți), servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
personal, servicii de head hunting, servicii de
planificare de carieră, servicii de transfer al
angajaților, asistență în afaceri, administrare
de afaceri, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), date referitoare la afaceri, consultanță în
materie de relocalizare a firmelor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
întocmire de rapoarte economice, planificare a
întâlnirilor de afaceri, organizare de întâlniri de
afaceri, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, recrutare și plasare a forței
de muncă, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, prelucrare de date,
sistematizare și management, compilare de
baze de date computerizate, compilare de date
pentru terți, compilare de date în baze de date
electronice, colectare de date, actualizare și
administrare de informații în registre, compilare
de date statistice, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, pregătirea
inventarierii, inventar, gestionare de fișiere
informatice, introducere de date și prelucrare de
date, elaborare de date statistice comerciale,

compilații statistice, servicii de management
de inventar, servicii de introducere de date
informatice, servicii de introducere de date,
servicii de informații statistice în afaceri, servicii
de gestionare a datelor, servicii de compilare
de date statistice, prelucrare electronică a
datelor, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, verificarea prelucrării datelor,
verificare de date computerizate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul., căutare de informații în fișiere
informatice, pentru terți.
42. Asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
web, consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (SAAS), asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare și pentru întocmirea de
rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, cloud computing (computerizare în
nori), servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de date,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, furnizare de facilități informatice pentru
stocarea electronică de date digitale, furnizare
de software nedescărcabil online, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, închirierea de
programe informatice, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, închiriere (leasing) de
software cu autentificare unică pentru aplicații,
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platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SAAS), platformă
ca serviciu (PAAS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, închirierea și
întreținerea software-ului de computer, închirieri
de aplicații informatice, software ca serviciu
(saas), stocare de date, stocare de date folosind
tehnologia blockchain, servicii de stocare și
de backup al datelor electronice, servicii de
backup de date, stocarea electronică a datelor,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare de
software de calculator, testare, autentificare și
controlul calității, certificare (controlul calității),
consultanță în materie de control al calității,
controlul calității pentru terți, controlul calității,
control tehnic și inspecție, evaluarea calitatii,
testare, analiză și evaluare a serviciilor terților în
vederea certificării, teste de control al calității.

───────

(210) M 2021 00362
(151) 19/01/2021
(732) SC ILCORA SRL, D.D. ROSCA

NR. 12, JUDEȚUL SIBIU, SALISTE,
557225, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. CALEA DUMBRAVII NR. 139,
AP. 2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550399, SIBIU, ROMANIA

(540)

ILCORA PRELATE SALISTE

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.01; 27.05.17

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

6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie
nemetalice, ancore, oţel, cornier, metal anti-
frecare, uşi blindate, metalice / uşi armate,
metalice, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, grinzi metalice / traverse
metalice, dispozitive metalice de fixare a
curelelor dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, legături metalice, capace metalice
pentru, închizători metalice pentru cutii, cutii

din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, aliaje de
sudură, catarame din metal comun, materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice / legături de cabluri
metalice, cabluri metalice, neelectrice, ferestre
batante din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice, plafoane metalice, lăzi metalice /
containere metalice, crom, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, închideri
metalice pentru containere, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în formă
brută sau semiprelucrată, parapete metalice de
protecţie pentru drumuri, tăblii metalice pentru
uşi, suporturi pentru lemne (suporturi de fier
pentru lemne pe foc), cadre metalice pentru
construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
porţi metalice, grătare metalice / grilaje metalice,
paleţi metalici pentru manipulare, feronerie /
articole metalice de mică dimensiune, jaluzele
metalice, scări metalice, jaluzele exterioare din
metal, containere pentru ambalare din metal,
stâlpi metalici de gard, paravane metalice,
platforme, prefabricate, din metal, stâlpi metalici,
rulouri pentru ferestre din oţel, plăci cu denumiri
de firme, din metal, panouri, neluminoase şi
nemecanice, din metal, pervaze metalice, stâlpi
de oţel, table din oţel, ţevi din oţel / tuburi din
oţel, construcţii din oţel, scaune cu trepte din
metal, trepte (scări) din metal, uşi pliante din
metal, uşi batante din metal, cabine telefonice
din metal, ţăruşi metalici pentru cort, dulapuri
pentru scule din metal, paleţi de transport din
metal, hale metalice pentru depozitare, suporturi
metalice pentru corturi, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare / benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, colţare metalice
pentru mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi.
12. Şei de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
clipsuri pentru capota vehiculelor /clipsuri pentru
capota vehiculelor, ambarcaţiuni, caroserii de
vehicule, bări de protecţie pentru automobile,
maşini de camping / case mobile, rulote,
maşini / autoturisme / automobile, cărucioare
de transport, carcase pentru anvelopele
pneumatice/ carcase pentru anvelopele
pneumatice, huse pentru volanul vehiculului,
protecţii pentru roţile de bicicletă, saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioare / saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, vehicule
militare de transport, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de copii,
huse pentru şeile bicletelor, huse pentru şeile
motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
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biciclete, huse de scaun pentru vehicule,
huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, camioane basculante,
bene basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de
cale ferată), bare de torsiune pentru vehicule,
autocamioane de tractare / autocamioane de
depanare pentru transport, tractoare, sisteme
de tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
remorci pentru transportarea bicicletelor, tapiţerii
pentru vehicule, bare de protecţie pentru
vehicule, scări pentru vehicule, huse pentru
vehicule, prelate pentru vehicule.
22. Copertine din materiale textile, c opertine din
materiale sintetice, legături, nemetalice, cabluri,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor /
hamuri, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, cabluri, nemetalice, prelate pentru
camuflaj, cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobilă, saci pentru rufe murdare, jaluzele
exterioare din material textile, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale
de căptuşire, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton / umplere, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, saci pentru transportul şi
depozitarea materialelor în vrac, vele, pânze cu
rol de paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, chingi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
prelate, corturi, fibre textile, prelate pentru
vehicule, neformate.
24. Pânză pentru steaguri din material textile
sau plastic, huse (detaşabile) pentru mobilă /
huse detaşabile pentru mobilă, suporturi pentru
draperii din material textile, draperii din material
textil sau plastic, perdele pentru uşi, huse
din plastic pentru mobilă / huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, pânză cauciucată, alta decât cea pentru
papetărie, huse pentru saltele, perdele cu aspect
de plasă / transparente, muşama utilizată ca
faţă de masă, materiale plastice (înlocuitoare de
ţesături), perdele de duş din material textil sau
plastic, traverse de masă, nu din hârtie, protecţii
pentru masă din material textil, ţesături pentru
tapiţerie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri, publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului

publicitar, publicitate prin poştă, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicitate radio,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, servicii de vanzare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/01/2021

directe/ indirecte sau prin magazine specializate,
servicii comerciale de licentiere, francizare,
cesionare, servicii de intermediere comerciala,
negocieri comerciale si incheiere de tranzactii/
contracte, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar.
37. Etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea de
magazine şi gherete pentru târguri, servicii
de tâmplărie, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea echipamentelor de construcţii,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii),
construcţia de fabrici, instalarea uşilor şi
ferestrelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, vopsirea sau repararea semnelor/
indicatoarelor, vopsire, interioară şi exterioară,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
nituire, servicii pentru acoperişuri, repararea
umbrelelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, spălarea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
construcţia şi repararea depozitelor, spălare,
curăţarea geamurilor, ridicare de constructii
structurale din otel, tamplarie (reparatii),
lacatuserie (reparatii), reparatii de plafoane,
reparatii de tapiterie, reparatii de perdele/
huse/ prelate, reparatii de biciclete, reparatii
de ferestre, reparatii de constructii metalice,
reparatii de articole de feronerie, lucrari de
reparatii in constructii, instalare si reparatii de
jaluzele.
39. Livrarea bunurilor, transportul de mărfuri
(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (Am.)) /
servicii de agenţie de transport, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, livrarea
de colete, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, operaţiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
depozitare / înmagazinare, furnizarea de
informatii cu privire la serviciile de depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.
40. Aplicarea de apreturi de finisaj
pe materialele textile, fierărie, tivirea
ţesăturilor, tăierea ţesăturilor, impermeabilizarea
ţesăturilor / impermeabilizarea pânzelor,
ignifugarea ţesăturilor / ignifugarea pânzelor /
ignifugarea materialelor textile, vopsirea
ţesăturilor, croitorie personalizată, asamblarea

personalizată a materialelor pentru terţi,
servicii de vopsire personalizată, galvanizare,
brodare, gravare, laminare, trasarea cu, tipărire
litografică, tratarea metalului călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, tipărirea offset,
imprimarea de modele, imprimare fotografică,
tipărire (imprimare), servicii de sablare,
tăierea materialelor cu fierăstrăul, imprimarea
serigrafică, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile / tratarea, imprimare 3D
personalizată pentru alţii, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea, vulcanizare (tratamentul
materialelor), servicii de sudare.

───────

(210) M 2021 00363
(151) 19/01/2021
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA TUNARI, SAT
TUNARI, 077180, ILFOV, ROMANIA
MARIAN STAN, STR. BUCEGI
NR. 76, JUDEȚUL PRAHOVA, SAT
NEGOIESTI, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ZILELE COLUMBOFILIEI

ROMÂNE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────



Erată 

 

Referitor la cererea de marcă M 2021 00307, publicată în data 

de 25.01.2021, aceasta se scoate de la publicare deoarece 

dintr-o eroare materială a fost publicată în mod eronat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


