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Cereri Mărci publicate în 27/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09101 20/01/2021 ION RĂDULEA SEMA PARC ÎN INIMA

COMUNITĂȚII

2 M 2021 00288 20/01/2021 SC SOVECORD INT SA Aquasov

3 M 2021 00290 20/01/2021 SC SOVECORD INT SA Sovsolv

4 M 2021 00293 20/01/2021 S.C. PHARMA PRO EXPRESS
S.R.L.

FarmaciaPro Aproape de tine!

5 M 2021 00328 20/01/2021 S.C. PHARMA PRO EXPRESS
S.R.L.

FarmaciaPro Aproape de tine!

6 M 2021 00364 20/01/2021 CRINTEXIM SRL HB HANUL BRÂNCOVENESC

7 M 2021 00365 20/01/2021 REMOTE2ALL SOLUTIONS
SRL

8 M 2021 00366 20/01/2021 MEGANOVA S.R.L. upfood

9 M 2021 00367 20/01/2021 MEGANOVA S.R.L. yamma

10 M 2021 00368 20/01/2021 MEGANOVA S.R.L. KASHO

11 M 2021 00369 20/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL AGRISOL High quality fertilizers
Nutriția plantelor pe bune.

12 M 2021 00370 20/01/2021 CLAUDIA ALEXANDRA NITA iBROWLIFTING

13 M 2021 00371 20/01/2021 ASOCIAȚIA CULTIVATORILOR
DE CEREALE ȘI PLANTE
TEHNICE JUDEȚUL IAȘI

GRÂNARII DĂ-TE PE BRAZDĂ

14 M 2021 00372 20/01/2021 LIANA OANA FRUNZAR Ela d'Ora

15 M 2021 00373 20/01/2021 GABRIELA ALEXANDROVICI URAL

16 M 2021 00374 20/01/2021 ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
RUMEGA SILVIA-ELENA

RUMEGA SILVIA-ELENA be
different, be creative

17 M 2021 00375 20/01/2021 ARCO CENTER SRL ARCOCENTER

18 M 2021 00376 20/01/2021 SC AZURE LAB SRL TORP

19 M 2021 00377 20/01/2021 ZVELT MOTORS SRL SKYWELL

20 M 2021 00378 20/01/2021 SC MIDMAR STAR SRL MIRAZ

21 M 2021 00379 20/01/2021 SC MIDMAR STAR SRL TERRARIO

22 M 2021 00381 20/01/2021 ANDREI-VASILE LAZĂR Bee Network Romania

23 M 2021 00382 20/01/2021 ANDREI-VASILE LAZĂR Bee Network Moldova

24 M 2021 00383 20/01/2021 SC PAIN D'OR SERV-PROD
SRL

Pain D'Or
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00384 20/01/2021 SEBASTIAN ADRIAN INDRIES MARZZA

26 M 2021 00385 20/01/2021 LIANA-BIANCA MEREUȚĂ #zidezi

27 M 2021 00386 20/01/2021 SC LOOP PRODUCTIONS SRL Ku-sMO

28 M 2021 00387 20/01/2021 FUNDATIA CIRESARII CIREŞARII

29 M 2021 00388 20/01/2021 PRO BST IT SRL mero.ro

30 M 2021 00389 20/01/2021 FALCON RESIDENCE FALCON residence

31 M 2021 00390 20/01/2021 S.C. PRODAL 94 S.R.L. GRAND VINARS MESTESUGIT
CU PASSION

32 M 2021 00391 20/01/2021 S.C. DEPA SERV S.R.L. REGATUL SÂNZIENELOR

33 M 2021 00392 20/01/2021 RESTAURANTE TRATTORIA IL
CALCIO SRL

TRATTORIA IL CALCIO

34 M 2021 00393 20/01/2021 ECO PLAST IND SRL EPIND Aducem energia mai
aproape de tine

35 M 2021 00394 20/01/2021 SC HAR MASTER FOOD SRL BOIERUL LA FLORENTA

36 M 2021 00395 20/01/2021 LOTUS 95 COSMETICS SRL NATURAL BOTOX ACTIVE

37 M 2021 00396 20/01/2021 AYDOGAN CLAUDIA
ALEXANDRA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

AYD

38 M 2021 00397 20/01/2021 SC MERRYBERRY SRL merryberry

39 M 2021 00398 20/01/2021 MIHAELA MOISE Patul Meu

40 M 2021 00399 20/01/2021 DIANA ANDREI PANTERA lashes

41 M 2021 00400 20/01/2021 DARIUS-ALIN CORUNGA MAISON D'ESTHETIQUE

42 M 2021 00401 20/01/2021 DANIEL SABĂU Fast Test medical

43 M 2021 00402 20/01/2021 ARTUR PÎNZARI Slava HOME

44 M 2021 00403 20/01/2021 DANIEL ALEXE PAHARNIC

45 M 2021 00405 20/01/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Kook WORLD
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(210) M 2020 09101
(151) 20/01/2021
(732) ION RĂDULEA, BULEVARDUL

AGRONOMIEI NR 7-15, VILA
N.3_2, CORP B, ETAJ 4, AP
26, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SEMA PARC ÎN
INIMA COMUNITĂȚII

(531) Clasificare Viena:
27.01.03; 27.01.08; 27.01.25; 26.03.01;
26.13.25

(591) Culori revendicate:turcoaz ( Pantone
7710 U, Pantone 317 U), gri (Pantone
408 U), alb, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 00288
(151) 20/01/2021
(732) SC SOVECORD INT SA, STR

PITEŞTI NR 165, JUD OLT,
SLATINA, 230048, OLT, ROMANIA

(540)
Aquasov

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

2. Vopsele pe bază de apă.
───────

(210) M 2021 00290
(151) 20/01/2021
(732) SC SOVECORD INT SA, STR

PITEŞTI NR 165, JUD OLT,
SLATINA, 230048, OLT, ROMANIA

(540)
Sovsolv

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

2. Preparate anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele bactericide,
pulbere de bronz pentru vopsire, lacuri pentru
bronz, vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele) / materiale de
acoperire, materiale de acoperire (vopsele),
coloranţi / substanțe colorate, învelișuri anti-
graffiti (vopseluri), emailuri (vernisuri), emailuri
pentru pictura / vopsele de email, vopsele
ignifuge, finisaje pentru pardoseli din lemn,
cerneala pentru imprimante şi fotocopiatoare,
lacuri, vopsele de ulei pentru utilizare în artă,
uleiuri pentru conservarea lemnului, vopsele,
grunduri, cerneala tipografică, preparate de
protecție pentru metale, diluanţi pentru vopsele,
diluanţi pentru lacuri, strat protector pentru saşiul
vehiculului / strat de acoperire pentru saşiul
vehiculului, . vernisuri, vopsele acuarele pentru
utilizare in arta, materiale de acoperire pentru
lemn (vopsele), baiţuri pentru lemn.

───────

(210) M 2021 00293
(151) 20/01/2021
(732) S.C. PHARMA PRO EXPRESS

S.R.L., SOS. BUCIUM NR. 73E, ET.
2, CAM. 2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FarmaciaPro Aproape de tine!

(531) Clasificare Viena:
24.13.17; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor (firmelor), lucrări de birou.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare
a mărfurilor, organizare de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 00328
(151) 20/01/2021
(732) S.C. PHARMA PRO EXPRESS

S.R.L., SOS. BUCIUM NR. 73E, ET.
2, CAM. 2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
FarmaciaPro Aproape de tine!

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 00364
(151) 20/01/2021
(732) CRINTEXIM SRL, COM. VOILA NR.

26, JUDEȚUL BRAȘOV, SAMBATA
DE JOS, BRAȘOV, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HB HANUL BRÂNCOVENESC

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00365
(151) 20/01/2021
(732) REMOTE2ALL SOLUTIONS

SRL, STR. GEN. DAVID
PRAPORGESCU 1-5, ET. 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.02.05; 26.13.25; 29.01.12

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

clase:
9. Computere, software şi hardware,
înregistrarea datelor şi medii de stocare, plăci
de computer, monitoare şi ecrane pentru aparate
electronice pentru jocuri şi maşini automate
pentru jocuri, dispozitive de transmitere a
datelor şi informaţiilor, aparate şi instrumente
electrice (inclusiv pentru telegrafie şi telefonie
fără fir), dispozitive de semnalizare, control
(supervizare), examinare, securitate şi protecţie,
instrumente de monitorizare, cameră video,
monitoare, aparate, dispozitive şi panouri de
afişaj electrice şi electronice, toate produsele
menţionate anterior, altele decât aparate
pentru dozarea preparatelor de curăţat pentru
instalaţiile de curăţat vesela, echipamente de
laborator, precum şi containere şi aparate
pentru industria alimentară, maşini automate cu
dispozitive de plată mecanice, electronice sau
magnetice (toate aceste bunuri pentru industria
jocurilor de noroc şi pentru uz comercial în
cazinouri, arcade sau birouri de pariuri).
16. Formulare pentru pariuri tipărite, broşuri
pentru pariuri, în special bilete sau articole

tipărite speciale şi/sau reviste publicitare pentru
sectoarele jocurilor de noroc şi/sau cazinourilor.
28. Mese de jocuri, mese de ruletă, roţi de
ruletă, aparate de jocuri, maşini automate pentru
jocuri, maşini de jocuri, în special pentru uz
comercial în cazinouri şi arcade, cu sau fără
plată premiu, în reţea sau fără reţea, cu unul sau
mai multe jackpoturi, dispozitive jackpot pentru
aparate de jocuri, maşini automate de jocuri,
maşini de jocuri şi sloturi, în special pentru
uz comercial în cazinouri şi arcade, cu sau
fără plată premiu, jocuri şi aparate de jocuri
pentru loterii video, aparate şi instalaţii electrice
şi electronice pentru desfăşurarea de jocuri de
bingo, loterii şi servicii de pariuri sau birouri de
pariuri, maşini electropneumatice şi electronice
pentru desenarea simbolurilor câştigătoare sau
a numerelor câştigătoare, carcase pentru maşini
de jocuri cu sloturi, maşini de jocuri automate
şi maşini de jocuri, aparate de jocuri electronice
sau mecanice, maşini de jocuri automate, maşini
de jocuri, maşini de jocuri de noroc cu sloturi
operate prin intermediul monedelor, jetoanelor,
bancnotelor, biletelor sau prin mijloace de
stocare electronice, magnetice sau biometrice,
în special pentru uz comercial în cazinouri şi
arcade de distracţie cu sau fără plata premiu,
aparate electrice, electronice sau mecanice
pentru jocuri de bingo, loterii sau jocuri video de
loterie şi / sau pentru servicii de pariuri sau birouri
de pariuri, maşini de tragere electropneumatice
şi electrice.
36. Servicii de închiriere de cazinouri şi/sau
cazinouri de jocuri, birouri de pariuri, săli de
bingo şi birouri de loterie.
37. Servicii de ridicarea şi construirea de unităţi
de jocuri de noroc, în special arcade, cazinouri,
cazinouri de jocuri, săli de bingo, birouri de
loterie şi birouri de pariuri, întreţinere, service şi
reparaţii de hardware pentru industria jocurilor
de noroc, în special activităţi legate de acestea
necesare pentru exploatarea unităţilor de jocuri
de noroc, întreţinerea şi service-ul aparatelor de
jocuri, a maşinilor automate de jocuri, a maşinilor
de jocuri, a sloturilor şi a terminalelor de loterie
video.
38. Servicii telecomunicaţii, flux continuu
(streaming) de date, transmisia video la cerere.
41. Servicii pentru cazinouri, cazinouri de jocuri,
birouri de pariuri, săli de bingo sau birouri de
loterie, şi anume furnizarea de facilităţi de cazino
sau cazinou de jocuri, furnizarea de servicii de
pariuri de toate tipurile sau birouri de pariuri,
săli de bingo, birouri de loterie, unităţi de jocuri,
arcade, închiriere de aparate de jocuri, maşini
de jocuri automate, maşini de jocuri şi sloturi,
terminale de loterie video, birouri de pariuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/01/2021

în special pentru uz comercial în cazinouri şi
arcade, cu sau fără plată de premii - în reţea sau
fără reţea, cu unul sau mai multe jackpoturi.
42. Planificarea şi proiectarea unităţilor de jocuri
de noroc, în special arcade, cazinouri, cazinouri
de jocuri, săli de bingo, birouri de loterie şi birouri
de pariuri, dezvoltarea de software şi hardware
pentru cazinou şi/sau sectorul jocurilor de noroc,
întreţinere, service şi reparaţii de software pentru
industria jocurilor de noroc, în special activităţi
legate de acestea necesare pentru exploatarea
unităţilor de jocuri de noroc.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi
în cazinouri, cazinouri de jocuri sau arcade şi
servicii de furnizare de alimente şi băuturi şi
cazare temporară în hoteluri.

───────

(210) M 2021 00366
(151) 20/01/2021
(732) MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL

GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

upfood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

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

35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi 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 comerț în spaţiu fizic și/ sau online,
cu amănuntul și/sau cu ridicata a produselor
proprii și ale terţilor, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet şi livrare la domiciliu, 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 expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, colectare,
transport şi livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────
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(210) M 2021 00367
(151) 20/01/2021
(732) MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL

GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

yamma

(531) Clasificare Viena:
08.07.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Sandvişuri, hamburgeri, sandvişuri hot-dog,
sandvişuri şaorma, pizza, plăcinte, clătite,lipie,
taco, pita, tortillas, alimente semipreparate şi
snack-uri, pâine şi produse de patiserie.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi 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 comerț în spaţiu fizic și/ sau online,
cu amănuntul și/sau cu ridicata a produselor
proprii și ale terţilor, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet şi livrare la domiciliu, 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 expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

târguri comerciale sau, publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, colectare,
transport şi livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantină, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi băuturi
la
pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────

(210) M 2021 00368
(151) 20/01/2021
(732) MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL

GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
KASHO

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

41. Organizare de evenimente în scop cultural,
artistic/de divertisment şi sportive, organizarea
de târguri în scop cultural, artistic, de
divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe
internet, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea de
concursuri, organizarea de baluri, prezentare de
spectacole de varietăţi, prezentări de spectacole
în direct, organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), furnizarea facilităţilor de recreere,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/01/2021

furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, închirierea de decoruri pentru
spectacole, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport şi
cultură.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantină, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────

(210) M 2021 00369
(151) 20/01/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, JUDETUL BACAU,
FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(540)

AGRISOL High quality
fertilizers Nutriția
plantelor pe bune.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3000),
verde (RAL 6029), gri, alb

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 00370
(151) 20/01/2021
(732) CLAUDIA ALEXANDRA NITA,

STR. PRIMAVERII NR. 18,
JUDETUL TIMIȘ, GHIRODA,
307200, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

iBROWLIFTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.12

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

3. Produse cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice, produse cosmetice.
41. Cursuri de cosmetică (instruire).

───────
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(210) M 2021 00371
(151) 20/01/2021
(732) ASOCIAȚIA CULTIVATORILOR DE

CEREALE ȘI PLANTE TEHNICE
JUDEȚUL IAȘI, STR. DIMINEȚII
NR. 3, JUDETUL IASI, VALEA
LUPULUI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

GRÂNARII DĂ-TE PE BRAZDĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#7d9a50, #86c307)

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

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00372
(151) 20/01/2021
(732) LIANA OANA FRUNZAR, STR.

PETRU MAIOR, 12, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE,
440044, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Ela d'Ora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2021 00373
(151) 20/01/2021
(732) GABRIELA ALEXANDROVICI,

STRADA VASILE CONTA NR. 7-9 ,
SC.E, ET.1, AP.156, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
URAL

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente
de transmisie, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate, pistoale
de vopsit, mașini atomizoare, carburatoare,
plăci de zăvorare (componente ale maşinilor),
ferăstrău cu lanț, dălți pentru mașini, mandrine
(componente de mașini), pompe de aer
comprimat, compresoare (mașini), mandrine de
gaurit (componente de mașini), mașini electrice
de gaurit, aparate de sudură cu arc electric,
ciocane electrice, aparate electrice de sudură,
aparate de ridicare, curele de ridicare, tobe
(componente de mașini), aparate de tăiere cu
arc electric, mașini de tocat electrice pentru
uz casnic, ghidaje pentru mașini, pistoale de
lipit electrice, mașini pentru tăierea părului
animalelor, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne, mori
pentru uz caznic, altele decât cele acționate
manual, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini de
sfărâmare, mașini pentru vopsit, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), mașini și dispozitive electrice
pentru polizare, ciocane mecanice, prese de
vin, mașini de pulverizat vopseaua, demaroare
pentru motoare, pompă de apă, motopompă de
apă, motoburghiu pe benzină, accesorii pentru
motoburghie, compresor, mașini de ascuțit,
aparat de sudură acționat cu gaz, mașini
electrice de sudură, mașini de făcut cârnați,
lopeți mecanice, mașini de îndoit, mașini de
zdorbit, mașini de tăiere, mașini de ondulare,
mașini de plivit, mașini de tuns iarbă, mașini
unelte, mașini cu roți, scule (componente de
mașini), cricuri, turbocompresoare, mașini de
debavurat, transmisii pentru mașini, lanțuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de calibrare, roboți (mașini),
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mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume (acţionate manual), aparate de
șlefuit, acționate manual, aparate de sudură,
non-electrice(acţionate manual), aparate de
trefilat sârmă (scule manuale), aparate de
tuns animale(acţionate manual), aparate de
tuns părul, electrice și acționate cu baterii
(acţionate manual), aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
îndepărtarea firelor de pe țesături (instrumente
manuale), bandă cu cârlig pentru tragerea
cablurilor, atomizoare acționate manual, de uz
industrial sau comercial, bare de extensie pentru
unelte manuale, barde (scule manuale), bare de
tăiat (scule de mână), baroase, baroase (scule
manuale), bărzi, berbeci (unelte manuale),
unelte de bobinare, burghie (unelte de mână),
burghie de zidărie pentru unelte manuale,
burghie elicoidale destinate utilizării cu scule
cu acționare manuală, burghie pentru dulgheri,
burghie rotative (unelte acționate manual),
burghie (unelte manuale), buterole (scule de
mână), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite acționate manual,
cârlige manuale, cavile de matisit, cazmale
(unelte), centuri pentru unelte, chei combinate
cu clichet cap flexibil, chei de bujii, chei cu
clichet (scule manuale), chei pentru filiere, chei
pentru filtre de ulei, chei pentru prezoane, chei
pentru tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționate manual, inele
pentru coase, cosoare, concasoare pentru piatră
(unelte acționate manual), covorașe, cricuri
manuale (unelte manuale), instrumente pentru
culesul fructelor, cultivatoare de grădina cu trei
dinți, cultivatoare manuale pentru grădinărit,
cuțit de rindea, discuri abrazive pentru șlefuit
(componente de unelte acționate manual),
dispozitive acționate manual pentru tăierea
țevilor, dispozitive de curățat boabele de porumb,

acționate manual, dispozitive de curățat cartofi
(cuțite acționate manual), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă
(unelte acționate manual), ferăstraie de mână,
fierăstraie mecanice (scule manuale), unelte
manuale de grădinărit, greble, grape acționate
manual, harpoane, filiere inelare, inserții de
tăiere destinate utilizării cu scule manuale,
instrumente acționate manual, instrumente de
ascuțit(acţionate manual), instrumente de fixare
și îmbinare (acţionate manual), instrumente de
tăiat țevi (acţionate manual), întinzătoare de
fire și benzi metalice (scule acţionate manual),
lame de ferăstraie, leviere, lame (scule), lopeți,
macete, maiuri (instrumente manuale), mandrine
(scule), mânere de mecanisme cu clichet,
mașini de găurit (acţionate manual), mașini
de frezat lunete acționate manual, mașini
de pulverizare (unelte acționate manual) de
uz agricol pentru pulverizarea insecticidelor,
mașini de tăiat (acţionate manual), mașini
de teșit (unelte de mână), mașini de tocat,
acționate manual, mașini de tuns (acţionate
manual), mașini pentru demontat și tăiat sârma
(acționate manual), mașini pentru tăiat plăci
ceramice (unelte acționate manual), matrițe de
tăiere destinate utilizării cu scule manuale,
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
menghine (acţionate manual), mistrii, mojare
pentru pisat, pânze de ferăstraie de mână,
patente pentru sârmă (scule manuale), perii
de sârmă (unelte acționate manual), perii din
oțel lunete de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe de aer,
acționate manual, port-matrițe (scule manuale),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satare, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
acţionate manual pentru agricultură, grădinărit
și , peisagistică, unelte acţionate manual pentru
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ridicat (cricuri), vârfuri de burghie manuale,
vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, servicii de agenţii de import-export,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de produse în mod special a
celor solicitate în clasele 7 și 8 (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi fumizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping

───────

(210) M 2021 00374
(151) 20/01/2021
(732) ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

RUMEGA SILVIA-ELENA, STR.
PIATRA CORBULUI, BL. 15, SC. A,
AP. 3, PARTER, JUDETUL NEAMT,
BICAZ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

RUMEGA SILVIA-ELENA
be different, be creative

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 20.01.01

(591) Culori revendicate:mov, crem, roșu,
portocaliu, verde, albastru, alb

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

16. Tablouri, picturi cu sau fără ramă.
35. Regruparea în beneficiul terților a unei
varietăți de bunuri, respectiv tablouri, picturi
(exceptând transportul lor) pentru a da
posibilitatea clienților să le vadă și să cumpere
acele bunuri și servicii, cele din clasa 16 și 42,
acestea putând fi asigurate prin magazine, prin
cataloage, de vânzare, prin corespondență sau
mijloace electronice cum ar fi site-urile web.
42. Servicii de amenajări-design de interior.

───────
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(210) M 2021 00375
(151) 20/01/2021
(732) ARCO CENTER SRL, ALEEA

LUNCSOARA 10, AP 66, SECTOR
2, BUCURESTI, 021234, ROMANIA

(540)
ARCOCENTER

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

10. Măști medicale, măști chirurgicale.
16. Bibliorafturi (birotică), suporturi cu sertare
pentru articole de papetărie (birotică),
dosare (papetărie), capsatoare (papetărie),
coperte (papetărie), capse (papetărie), plicuri
(papetărie), pioneze (papetărie), blocuri
(papetărie), papetarie imprimata, clasoare
(papetărie), benzi gumate (papetărie),
cutii pentru papetărie, hârtie autocopiativă
(papetărie), adezivi pentru papetărie, fișe
(papetărie), șabloane (papetărie), articole de
papetărie, benzi adezive (papetărie), folii
transparente (papetărie), plicuri de papetărie,
clei pentru papetărie, prenadez pentru
papetărie, sclipici pentru papetărie, carnețele
de buzunar (papetărie), agrafe pentru hârtie
(papetărie), autocolante (articole de papetărie),
agende folosite în papetărie, dosare pentru
documente (papetărie), mape pentru scris
(papetărie), articole de papetărie parfumate,
benzi autoadezive pentru papetărie, mape de
hârtie (papetărie), coli de hârtie (papetărie), foi
de hârtie (papetărie), benzi cu adeziv pentru
papetărie, bandă adezivă folosită în papetărie,
cutii pentru articole de papetărie, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, cerneală de marcare pentru
papetărie, lipici pentru papetărie sau menaj,
articole de papetărie pentru scris, lipici cu
sclipici (articole de papetărie), soluție adezivă cu
alcool pentru papetărie, suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, pixuri cu sclipici (articole
de papetărie), benzi adezive pentru articole de
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, dulapuri pentru articole de papetărie
(birotică), gumă arabică pentru papetărie sau
menaj, hârtie de copiat (articole de papetărie),
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
covorașe de pâslă pentru caligrafie (papetărie),
benzi adezive pentru papetărie sau menaj, lipici
din alge marine pentru papetărie, articole de
papetărie și accesorii educative, gluten (lipici)
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, distribuitoare de
bandă adezivă (articole de papetărie), clei de
oase pentru papetărie sau menaj, produse

de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, lipici sub formă de creioane (articole
de papetărie), lipici pentru latex utilizat în
papetărie sau menaj, adezivi pentru plastic
utilizați în papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), produse
de papetărie sub formă de folii cu adeziv,
distribuitoare de bandă adezivă pentru uz casnic
sau papetărie, raportoare (pentru articole de
papetărie și utilizare la birou), suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
dispensere automate pentru cleme de hârtie,
pentru birou sau papetărie, lipici gelatinos din
alge roșii pentru papetărie sau de uz casnic
(funori), pastă pentru activități de artizanat,
pentru papetărie sau de uz casnic (banjaku-nori).
25. Botoșei (articole de încălțăminte),
combinezoane de protecție de unică folosință,
protecție pentru încălțăminte din plastic de unică
folosință.

───────

(210) M 2021 00376
(151) 20/01/2021
(732) SC AZURE LAB SRL, STR.

GHIOCELULUI NR. 12, CAM. 1,
JUDEŢ ILFOV, CRETESTI, 077186,
ILFOV, ROMANIA

(540)
TORP

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

1. Ozon, altul decât cel pentru uz medical,
catalizatori folosiți la controlul emisiilor de ozon,
amestecuri oxigen-ozon, altele decât cele pentru
uz medical.
5. Ozon pentru uz medical.
9. Ozonizoare (ozonizatoare), aparate de
ozonizare (nu de uz medical), dispozitive pentru
controlarea ozonului, altele decât cele pentru uz
medical.
10. Generatoare de ozon utilizate în
ozonoterapie, monitoare de ozon utilizate în
ozonoterapie, ozonizatoare (ozonizoare) de uz
medical, aparate de ozonizare de uz medical.

───────
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(210) M 2021 00377
(151) 20/01/2021
(732) ZVELT MOTORS SRL, STR.

BULGĂRUȘ, NR. 65, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
SKYWELL

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

9. Stații de alimentare pentru vehicule electrice.
12. Vehicule electrice, autovehicule electrice,
automobile electrice, motociclete electrice,
camioane electrice (vehicule), vehicule electrice
terestre, vehicule utilitare.
35. Prezentare de produse, vânzare prin licitație
a vehiculelor, servicii de publicitate privind
vânzarea de vehicule motorizate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vehicule, servicii de înmatriculare de vehicule și
transfer de titluri de proprietate.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

───────

(210) M 2021 00378
(151) 20/01/2021
(732) SC MIDMAR STAR SRL, CALEA

DOBROGEI NR. 267, CAM. 5, ,
COMUNA VALU LUI TRAIAN,
JUDEŢ CONSTANŢA, SAT VALU
LUI TRAIAN, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
MIRAZ

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri cu
denumire de origine controlată Murfatlar.

───────

(210) M 2021 00379
(151) 20/01/2021
(732) SC MIDMAR STAR SRL, CALEA

DOBROGEI NR. 267, CAM. 5, ,
COMUNA VALU LUI TRAIAN,
JUDEŢ CONSTANŢA, SAT VALU
LUI TRAIAN, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
TERRARIO

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri cu
denumire de origine controlată Murfatlar.

───────
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(210) M 2021 00381
(151) 20/01/2021
(732) ANDREI-VASILE LAZĂR, STR.

MIRON COSTIN NR.12A, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Bee Network Romania

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.13.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
1007), crem (RAL 1013), negru (RAL
9005)

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

9. Software.
42. Servicii IT, găzduire de servere și
software pentru controlul accesului ca serviciu
(ACAAS), administrare de servere, programare
pentru calculatoare, programare de pagini
web, programare de echipamente multimedia,
programare de aplicații multimedia, programare
de software educativ.

───────

(210) M 2021 00382
(151) 20/01/2021
(732) ANDREI-VASILE LAZĂR, STR.

MIRON COSTIN NR.12A, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Bee Network Moldova

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.13.04

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1007),
crem (RAL 9005), negru (RAL 1013)

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

9. Software.
42. Servicii IT, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACAAS),
programare pentru calculatoare, programare
de pagini web, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de software educativ, administrare
de servere.

───────
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(210) M 2021 00383
(151) 20/01/2021
(732) SC PAIN D'OR SERV-PROD SRL,

STR. ALIZEULUI NR. 45, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Pain D'Or

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.07.02; 26.04.03;
09.01.10; 29.01.12

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

clase:
30. Lipie, paine, produse de patiserie, produse
de cofetarie, produse de panificaţie.
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
din clasa 30 (exceptând transportul lor) pentru
a permite consumatorilor să cumpere cu
uşurinţă, aceste servicii pot fi realizate prin
intermediul platformelor on line,WEB site-uri si
magazine fizice, servicii de markering în vederea
promovării produselor proprii, publicitate, servicii
de publicitate în vederea promovarii bunurilor
proprii, servicii de comenzi on line în vederea
livrării de bunuri.
39. Servicii de transport, servicii de ambalare
şi depozitare a bunurilor, logistica de transport,
livrarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 00384
(151) 20/01/2021
(732) SEBASTIAN ADRIAN INDRIES,

STR. POET ANDREI MURESANU
NR.14, JUD. BIHOR, ORADEA,
011844, BIHOR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33,, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MARZZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
33. Băuturi alcoolice energizante, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vin, vin roșu, vin alb,
vin spumant, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat,
vin de struguri, vin de fructe, vinuri cu alcool,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vinuri cu
denumire de origine protejată, băuturi pe bază
de vin, vinuri de desert, vinuri de masă, băuturi
aperitive pe bază de vin, băutură alcoolică pe
bază de vin și fructe, punci de vin, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice care conțin fructe,
extracte alcoolice altele decât esenţele eterice
sau uleiurile esenţiale, esențe alcoolice altele
decât esenţele eterice sau uleiurile esenţiale,
extracte din fructe cu alcool, aperitive pe bază
de lichior din alcool distilat, punciuri cu alcool,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, cocteiluri
alcoolice de fructe.

───────
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(210) M 2021 00385
(151) 20/01/2021
(732) LIANA-BIANCA MEREUȚĂ, STR.

HOREA, NR. 66, ET. 3, AP. 20,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400275, CLUJ, ROMANIA

(540)

#zidezi

(531) Clasificare Viena:
27.05.23

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

16. Materiale imprimate, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, hârtie de ambalaj,
ambalaj de cadouri din hârtie sau carton,
ambalaj de cadouri din hârtie, ambalaj de carton,
ambalaje ermetice din hârtie, cartoane albe,
cartoane pentru împachetare, carton de ambalat,
carton pentru ambalaje cu blistere, coperte
(papetărie), cutii confecționate din carton, cutii
confecționate din hârtie, cutii de ambalat din
carton, cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor,
cutii de transport realizate din hârtie, cutii
din carton pentru cadouri, cutii din carton
pentru depozitare, de uz domestic, cutii din
carton sau din hârtie, cutii pliabile din carton
pentru ambalare, etichete din hârtie pentru
cadouri, folii de împachetat pentru cărți, funde
din hârtie, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, funde din hârtie pentru decorarea
ambalajelor, funde din hârtie decorative pentru
împachetat, hârtie de împachetat cadouri, hârtie
de împachetat cadouri de crăciun, hârtie de
împachetat decorativă, materiale de ambalat
din carton, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, pungi de ambalat
din hârtie, pungi de hârtie, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi de hârtie pentru ambalat,

pungi din hârtie pentru ambalat, pungi din
hârtie pentru cadouri, pungi pentru cadouri din
hârtie sau carton, recipiente de ambalat din
hârtie, recipiente de depozitare fabricate din
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
pentru ambalat, agende (tipărite), agende datate
(tipărite), agende de birou(tipărite), agende de
buzunar (tipărite), agende de planificare pentru
birou(tipărite), agende folosite în papetărie,
agende personale (tipărite), albume foto și
albume pentru colecționari (tipărite), albume de
schițe (tipărite), articole de papetărie din hârtie
pentru birou, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru petreceri, articole
de papetărie pentru scris, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, articole pentru birou,
autocolante (articole de papetărie), blocnotesuri,
blocnotesuri ilustrate, blocuri (papetărie), caiete,
caiete cu spirală, caiete de notițe, caiete
de scris, caiete școlare, calendare de birou,
calendare de buzunar, calendare de perete,
calendare tipărite, carnete, carnete cu foi
detașabile, carnete de notițe, carnete pentru
stenografi, carnețele, carnețele de buzunar
(papetărie), carnețele de notițe în alb, carnețele
pentru notițe tipărite, cărți cu nume, cărți de
desenat sau de scris, cărți de oaspeți, cărți
pentru semnături, cărți de onoare, cartonașe
de indexare, cartonașe pentru corespondență,
cartonașe tipărite pentru adrese, clasoare,
clasoare (papetărie), cărți poștale nescrise,
coli de hârtie (papetărie), coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, coperte de protecție pentru
cărți, coperte din piele pentru cărți, coperte
pentru agende, coperte pentru caiete, coperte
pentru caiete de exerciții, coperți pentru agende
săptămânale, coup-papier (articole de birou),
dosare, echipament pentru educație/învățământ,
echipament pentru imprimare și legare, dosare
(papetărie), ecusoane cu nume (articole de
birou), ecusoane din hârtie, etichete adezive,
etichete adezive din hârtie, etichete adezive
tipărite, etichete autocolante, etichete cu adrese,
etichete de identificare din hârtie, etichete de
papetărie întărite, etichete din hârtie, etichete
din hârtie sau carton, etichete pentru cadouri,
felicitări (care însoțesc) cadouri, fișe (papetărie),
flip-charturi cu foi goale, flip-charturi imprimate,
foi de hârtie (papetărie), foi impregnate cu
cerneală pentru reproducerea de imagini în
industria tipăririi, ghiduri de buzunar cu referințe
rapide (materiale tipărite), hârtie autocopiativă
(papetărie), hârtie autocopiativă fără carbon,
hărți de perete ilustrate, hârtie adezivă pentru
luat notițe, hârtie de blocnotes, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scris, hârtie
de scris cu antet, hârtie de scrisori, hârtie
folosită în industria artei grafice, hârtie laminată,
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hârtie liniată (produse finisate), hârtie pentru
ambalarea cărților, hârtie pentru etichete, hârtie
pentru fotocopiere, hârtie pentru imprimante cu
laser, hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie
xerografică, hârtii cu antet, insigne de hârtie,
insigne din carton, insigne identificative din
hârtie, invitații (articole de papetărie), jurnale de
bord (articole tipărite), jurnale de bord (materiale
tipărite), jurnale și agende, litere și cifre realizate
din hârtie, mape, mape de hârtie (papetărie),
mape pentru schițe, minifelicitări, notesuri,
articole de papetărie, planificatoare anuale,
plannere de birou, plicuri, plicuri (papetărie),
cărți poștale, press-papier, rechizite școlare,
registre (cărți), repertorii, blocnotesuri de scris,
șabloane (papetărie), furnituri pentru scris, hârtie
pentru scrisori, semne de carte, separatoare
cu litere, semne de carte, altele decât cele
din metale prețioase, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), semne de
carte din piele, semne de carte din hârtie,
sisteme de indexare cu cartonașe, suporturi-
presă pentru cărți, afișe (suporturi pentru - din
hârtie sau carton), carton, carton colorat (carton
colorat), hârtie, hârtie adezivă, hârtie de tipar
(produse finite), hârtie pentru cărți de adrese,
hârtie pentru imprimare digitală, hârtie pentru
publicații, hârtie pentru reviste, hârtie pentru
reproducere, hârtie pentru tipar (hârtie pentru
șapirograf), hârtie pentru vederi, întărituri din
carton pentru legarea cărților, cărți de desen,
furnituri pentru desen, hârtie de uz artistic, hârtie
pentru desen, seturi de pictură pentru copii,
decorațiuni de perete din hârtie, artă murală
din hârtie în 3d, decupaje din hârtie, desene
(tipărituri), desene grafice, figuri din hârtie,
reprezentări grafice, figurine din hârtie, imagini,
lucrări de caligrafie, picturi și lucrări caligrafice,
picturi, reprezentări grafice, reproduceri artistice
tipărite, portrete, reproduceri de picturi, schițe,
tipărituri (gravuri), tiraje de arte grafice, abțibilduri
(decalcomanii), afișe, afișe din hârtie, afișe
publicitare, afișe tipărite din hârtie, almanahuri,
anuare (publicații tipărite), arte vizuale tipărite,
bannere din hârtie, benzi desenate, reviste de
benzi desenate, bilete, broșuri, broșuri tipărite,
buletine (materiale tipărite), caiete de muzică,
caiete pentru punctaje, calendare, calendare cu
foi detașabile, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
carduri educative, caricaturi, cărți, carnete cu
informatii, cărți cu abțibilduri pentru activități,
cărți de colorat, cărți de colorat pentru adulți, cărți
de joc cu întrebări, cărți manuscrise, cărți poștale
ilustrate, cărți poștale și cărți poștale ilustrate,
cartonașe de rețete imprimate, cartonașe
ilustrate, cartonașe imprimate, cartonașe
informative tipărite, cataloage, certificate și

diplome tipărite, chestionare tipărite, colaje,
coperte (coperți) de reviste, cursuri tipărite,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, diagrame tipărite, diplome imprimate,
embleme din hârtie, embleme imprimate,
echipamente pentru jocuri de interpretare
de roluri sub formă de manuale, felicitări,
fanioane de hârtie, fișe cu informații, fluturași
informativi, fluturași publicitari, foi tipărite
cu informații, fotografii, fotografii imprimate,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, ghirlande de
hârtie, grafice tipărite, hărți de traseu, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri, imprimeuri cu
desene animate, indexuri geografice, invitații,
indicatoare publicitare din carton, indicatoare
publicitare din hârtie, jurnale, jurnale (articole
tipărite), lecții tipărite, liste cu adrese, lucrări
de artă din hârtie, manuale de instrucțiuni,
manuale de instrucțiuni pentru educație,
manuale de muzică, manuale de referință
pentru calculator, manuale destinate instruirii,
manuale didactice, manuale tipărite, material
promotional imprimat, materiale de instruire
tipărite, materiale de predare tipărite, materiale
educative și didactice, materiale tipărite pentru
instruire, modele tipărite, monografii, orare,
orare imprimate, organizatoare personale,
papetarie imprimata, partituri tipărite, periodice,
periodice tipărite, picturi artistice, planificatoare
(articole tipărite), planuri tipărite, planșe
de perete, pliante, pliante tipărite, pliante
informative tipărite, postere din hârtie, povești
sub formă de imagini, publicații educative,
publicații imprimate, publicații promoționale,
rapoarte tipărite, reclame tipărite, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
fotografice, reproduceri grafice, reviste cu
postere, reviste de benzi desenate, reviste de
călătorii, reviste de muzică, reviste generaliste,
reviste (publicații periodice), tichete (bilete),
timbre, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
ziare, pancarte din hârtie sau carton, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
stegulețe din hârtie.
35. Administrare a afacerilor pentru autori
și scriitori, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor academice
pentru instituții de învățământ, intermediere
publicitară, management de afaceri comerciale,
managementul relației cu clienții, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, planificare
strategică de afaceri, prelucrare electronică
a comenzilor, prelucrare și organizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/01/2021

administrativă de comenzi prin poștă, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, afișaj, agenții de publicitate,
analiza sensibilizării publicului cu privire
la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, campanii de marketing, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, creare de texte publicitare, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
și actualizare de texte publicitare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare
de informații de marketing, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de servicii publicitare, informații de marketing,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
lipirea de afișe publicitare, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing digital, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing direct, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
promoțional, mostre de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de publicitate, organizare și
realizare de evenimente publicitare, plasare
de reclame, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătirea și distribuirea
reclamelor, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de material
publicitar, producție de material publicitar vizual,

producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de reclame radio, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de înregistrări video în scopuri publicitare,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de broșuri publicitare, realizare
de materiale publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, reproducere de material
publicitar, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, servicii
de grafică publicitară, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de promovare, servicii de
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promovare a vânzărilor, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate pentru industria literară, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
și reclamă, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare pentru cărți, texte publicitare
(redactare de -)
41. Educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
creare (redactare) de podcast-uri altele decât
cele cu scop publicitar, editare de cărți și
recenzii, corectare de manuscrise, consultanță
editorială, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de publicații, editare de texte scrise
altele decât cele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare muzicală,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
online de benzi desenate și romane grafice care
nu pot fi descărcate, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de broșuri, publicare de
calendare de evenimente, publicare de cărți,
publicare de cântece, publicare de cataloage,
publicare de cataloage cu informații privind
călătoriile, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente în materie de

pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de jurnale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite referitoare
la animale de companie, publicare de materiale
tipărite privind peștii de acvariu, publicare de
materiale tipărite în domeniul educativ, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste și cărți, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de CD-ROM-uri altele
decât cele publicitare, publicare de texte sub
formă de mijloace electronice altele decât cele
publicitare, publicare de texte și imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare și editare de cărți, publicare și editare
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de materiale tipărite, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, publicarea de scenarii de
teatru, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de cântece
sub formă de foi volante, publicații de literatură
didactică, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactare de texte altele decât cele
publicitare, redactarea de scenarii, scriere de
scenarii, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare, servicii de caligrafie, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță în
materie de publicare de cărți, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
editare de muzică, servicii de paginare pentru
alte scopuri decât cel publicitar, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de publicare de hărți, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare
electronică, servicii de publicare on-line, servicii
de redactare de scenarii, servicii de scriere la
comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de transcriere
muzicală, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru spectacole, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
de divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere
a timpului liber, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, ateliere
recreative, ateliere organizate în scopuri
culturale, centre de divertisment, certificare de
servicii de educație, cluburi de fani, compunere
de cântece, cărți (împrumut de -), consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment, divertisment de tipul seriilor de

concursuri, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
centre de recreere, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații recreative, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informații referitoare la
recreere, informații în materie de divertisment,
informații în materie de recreere, montaj
de producții de divertisment lejer, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de competiții,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
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organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de spectacole, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
turnee de recreere, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire pentru copii în activități de
aventură, pregătirea de texte pentru publicare
altele decât cele publicitare, prezentare de
filme, producție audio, video și multimedia și
fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producție de documentare, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, producție de spectacole
muzicale, punerea la dispoziție de jocuri,

regizare sau prezentare de piese, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii culturale,
servicii de agrement, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază
de date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, servicii
de montaj de divertisment lejer, servicii de
planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de spectacole în direct, servicii educative
și de instruire, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii prestate de biblioteci,
servicii recreative legate de drumeții și camping,
servicii specifice școlilor (educație), sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
tabere de recreere, tabere de vară (divertisment
și educație), interpretarea limbajului semnelor,
prestare de servicii de traducere, servicii de
interpretare și traducere, servicii educative, de
divertisment și sportive.

───────
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(210) M 2021 00386
(151) 20/01/2021
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

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

(540)
Ku-sMO

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

41. Servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, producţia de programe radio şi
de televiziune, divertisment de televiziune.

───────

(210) M 2021 00387
(151) 20/01/2021
(732) FUNDATIA CIRESARII, STR.

LIVEZII, NR. 1A, JUD. BIHOR,
BEIUS, 415200, BIHOR, ROMANIA

(740) FUNDATIA CIRESARII, STR.
LIVEZII, NR. 1A, JUD. BIHOR,
BEIUS, 415200, BIHOR, ROMANIA

(540)

CIREŞARII

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 05.07.16; 05.03.14

(591) Culori revendicate:roşu(HEX #c43b38),
verde

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

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

───────

(210) M 2021 00388
(151) 20/01/2021
(732) PRO BST IT SRL, STR. REGELE

FERDINAND, NR. 22-26, NIVEL
3, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400110, CLUJ, ROMANIA

(540)
mero.ro

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

9. Software pentru facilitarea și gestionarea
tranzacțiilor care implică plăți prin mijloace
electronice pentru programări online, software
pentru procesarea plăților prin mijloace
electronice pentru servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa, software pentru crearea
și gestionarea platformelor de programări
online, software pentru crearea și gestionarea
platformelor de programări online pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa.
35. Servicii de marketing si publicitate pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa, servicii administrative și conexe privind
realizarea de programări, inclusiv programări
online, servicii de memorare și notificare privind
programările, confirmare programări efectuate
în favoarea unor terți, servicii de administrare
a afacerilor în legătură cu realizarea și
gestionarea programărilor efectuate la furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, organizarea, operarea și administrarea
programelor de loialitate, recompensare și
stimulare a consumatorilor de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa precum și a
cardurilor de loilalitate pentru aceștia, furnizare
de spatiu de reclama pe site-uri web pentru
promovarea bunurilor si serviciilor pentru servicii
de înfrumusețare și sănătate și spa.
36. Emiterea de cupoane valorice sub forma
de vouchere cadou pentru programări online,
servicii de procesare a plății prin intermediul
voucherelor pentru programări online, emiterea
de cupoane valorice și cupoane de reducere
care pot fi utilizate pentru plata de bunuri
și servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, emiterea de cupoane valorice si cupoane
de reducere care pot fi utilizate în cadrul
programelor de fidelitate pentru consumatori,
emiterea și procesarea de cupoane valorice care
pot fi utilizate pentru achizitionarea de de bunuri
si servicii de infrumusetare si sanatate si spa.
42. Construirea și gestionarea unei platforme
de internet pentru comerțul electronic, software
ca serviciu pentru crearea și gestionarea
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programărilor online, software ca serviciu pentru
crearea și gestionarea programărilor online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare și
sănătate și spa, software ca serviciu pentru
crearea și gestionarea programărilor și activității
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare și
sănătate și spa, furnizarea folosinței temporare
de software nedescarcabil pentru procesarea
plăților electronice pentru programărilor online,
găzduirea portalurilor web pentru crearea și
gestionarea programărilor online.

───────

(210) M 2021 00389
(151) 20/01/2021
(732) FALCON RESIDENCE, STR.

ȘTEFAN VELOVAN, NR. 25, BL. 3,
SC. 2, AP. 15,, CRAIOVA, 200481,
DOLJ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FALCON residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.13; 03.07.01

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătură cu organizarea și

managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,
închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
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de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale (construcții),
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
consolidarea solului, servicii de construcție de
birouri, servicii de construcție de case, servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de infrastructură, servicii
de construcții și reparații de clădiri, construire
de fundații pentru clădiri, construire de locuințe
private, construire de parcări supraetajate pentru
mașini, construire de părți de clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de zone
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcţii curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de clădiri
(servicii de construcţii), demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților

generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii şi întreţinere
imobile rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă
pentru instalaţii, aplicare de șape, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele bazinelor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe lemn, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție de
florării (sere) și de sere, construcție de galerii,
construcție de galerii subterane, construcție
de instalații publice, construcție de instalații
solare utilitare, construcție de instituții medicale,
servicii de construcție de lucrări publice, servicii
de construcție de lucrări rurale, servicii de
construcție de magazine, servicii de construcție
de panouri, servicii de construcție de piloni,
servicii de construcție de poduri, servicii de
construcție de proprietăți industriale, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de proprietăți comerciale, servicii de construcție
de proprietăți rezidențiale, servicii de construcție
de saune, servicii de construcție de sere, servicii
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de construcție de sisteme de scurgere, servicii
de construcție de spații de cazare, servicii de
construcție de structuri din oțel, servicii de
construcție de terenuri de sport, servicii de
construcție de ziduri, servicii de construcție de
verande, servicii de construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), servicii de construcții de case
pe bază de comandă, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcții de fabrici
pe bază de comandă, servicii de construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri),
construcții de infrastructură civilă, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de infrastructură pentru
comunicații, servicii de construcții de inginerie
civilă referitoare la terenurile din zona rurală,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții subterane, construire de grajduri,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuri de cazare
pentru turism, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,

turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de băuturi alcoolice, servicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite
de snack-baruri, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
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pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii oferite de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere, închiriere temporară de camere,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare de
sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate

pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de săli de conferințe,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
închiriere de săli de reuniune, închiriere de săli
pentru evenimente sociale.

───────

(210) M 2021 00390
(151) 20/01/2021
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)
GRAND VINARS

MESTESUGIT CU PASSION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive (lichioruri şi spirtoase).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 00391
(151) 20/01/2021
(732) S.C. DEPA SERV S.R.L.,

STR.DIMITRIE ONCIUL, NR.7,
BL.IAS, AP.13, JUD. SUCEAVA,
RĂDĂUȚI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
REGATUL SÂNZIENELOR

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

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

───────

(210) M 2021 00392
(151) 20/01/2021
(732) RESTAURANTE TRATTORIA IL

CALCIO SRL, SOS. NORDULUI
NR. 7-9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRATTORIA IL CALCIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 21.03.01;
27.05.04

(591) Culori revendicate:gri închis (HEX
#39332e), bej (HEX #d1c0ac), maro
(HEX #87725c), portocaliu (HEX
#d59554)

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

43. Cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi.

───────
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(210) M 2021 00393
(151) 20/01/2021
(732) ECO PLAST IND SRL, STR. AL.

LUNCA SIRETULUI NR. 10, BL.
M45B, SC. 3, AP.124, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTORUL 2, O.P. NR.11,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EPIND Aducem energia
mai aproape de tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.07; 27.05.09;
27.05.10; 01.15.03; 01.15.05

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

6. Acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice, acoperișuri de metal, care includ
celule solare, arcade din materiale metalice,
armături metalice pentru conducte, armături
metalice pentru conducte de aer comprimat,
bare de armătură din metal pentru lucrări de
zidărie, bare din oțel tubular, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, bolțuri cu ureche din metal pentru
porți, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri din metal, bolțuri
din metal (dispozitive de fixare), bolțuri filetate
din metal, bolțuri metalice de ancoraj, bride
metalice pentru cabluri, bride pentru cabluri,
cabine metalice insonorizate, transportabile,
cleme metalice pentru cabluri, ocheți de cabluri,
cabluri de ascensor (metalice), cabluri de
remorcare metalice, cabluri din oțel (care nu sunt

electrice), cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, și fire metalice neelectrice,
cabluri și fire metalice neelectrice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, capace confecționate din
metal, capace de hidrant din metal, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
capace din metal, capace din metal pentru
închiderea rezervoarelor de petrol, capace
înfiletate metalice, capace metalice de acces,
capace metalice pentru canalele de scurgere,
capace metalice pentru guri de aerisire, capace
metalice pentru guri de vizitare, capace pentru
guri de acces (metalice), capace pentru guri de
acces din materiale metalice, capace pentru guri
de vizitare confecționate din metal, capace și
grătare metalice pentru guri de scurgere, capete
de furcă din metal, cârlige de ancorare din metal,
cârlige de sârmă, cârlige din metal destinate
utilizării în construcții, cârlige metalice (ușă),
cârlige metalice cu șurub, case transportabile
din metal, casete de siguranță, clădiri modulare
transportabile din metal, cleme metalice pentru
cabluri sau tuburi, coliere de metal pentru cabluri,
conducte de canalizare din metal, conducte
de ventilare (metalice), conducte de ventilare
din metal pentru clădiri, conducte din metal
inclusiv piese de legătură, conducte metalice,
conducte metalice de evacuare a apelor
pluviale, conducte metalice de refulare, conducte
metalice de scurgere, conducte metalice pentru
apă, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, conducte metalice pentru
drenaj, conducte metalice pentru încălzire,
conducte metalice pentru instalații de aer
condiționat, conducte metalice pentru instalații
de canalizare (neelectrice), conducte metalice
pentru instalații de climatizare, conducte
metalice pentru instalații de încălzire central,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare
și climatizare, conectori de îmbinări (de metal)
pentru conducte, conectori din metal pentru
vergele, conectori metalici pentru pardoseală și
grinde pentru pardoseală, conectori pentru tuburi
din metal, console (din metal), console din metal
utilizate pentru fixarea plăcilor, console metalice
(construcții), construcții din metal transportabile,
construcții metalice transportabile, construcții
transportabile din metal, containere cu cârlige
pentru ridicat, din metal, containere de siguranță
din metal, coturi din metal pentru conectarea
conductelor de gaze la aparatele cu gaz, cuplaje
(ansambluri) metalice pentru conducte, cuplaje
din metale pentru tubulatură, cuplaje pentru
conducte metalice, cutii metalice neelectrice
pentru cabluri, cutii metalice pentru truse de
scule (goale), dispozitive metalice de ancorat,
dispozitive metalice de închidere, distanțiere ca
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elemente de construcție confecționate din metal,
distanțiere din metal pentru țevi, distanțiere
metalice, dopuri și capace metalice, fire metalice,
fire metalice neelectrice, garnituri pentru țevi
din metal (racorduri), holz șurub cârlig din
metal, încuietori metalice cu bolt, legături de
gard din metal, legături de sârmă, legături de
tensiune din metal, legături din metal pentru
manipularea sarcinilor, legături metalice, legături
metalice pentru schele, stâlpi de metal pentru
linii electrice, stâlpi de metal pentru linii electrice,
manșoane de ancorare din metal, manșoane de
conectare din metal pentru cabluri, neelectrice,
manșoane de conexiune din metal pentru
cabluri, manșoane metalice pentru susținerea
conductelor, materiale de construcții (metalice)
sub formă de foi, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
materiale metalice pentru acoperișuri, materiale
metalice pentru construcții, materiale metalice
pentru edificare și construcții, materiale metalice
refractare pentru construcții, module metalice
transportabile, stâlpi din oțel, oțel sub formă
de bobine, piese metalice de racord (pentru
construcții), piese metalice pentru conducte de
gaze, platforme de lucru din metal (schele tip
turnuri), coliere metalice de prindere (pentru
conducte), racorduri metalice de expansiune,
racorduri metalice pentru cabluri neelectrice,
racorduri metalice pentru conducte, racorduri
metalice pentru conducte, racorduri metalice
pentru țevi, racorduri olandeze din metal (altele
decât vehicule), racorduri pentru conducte
metalice, racorduri pentru țevi, metalice,
racorduri rotative din metal pentru conducte,
sisteme de rafturi din metal, tuburi metalice
de ramificație, tuburi metalice de scurgere,
secțiuni tubulare din metal de socluri de fixare,
sisteme de închidere de siguranță din metal,
socluri din metal, socluri metalice de fixare
pentru stâlpi, stâlpi (piloane) cu mai multe
picioare de fixare din metal, stâlpi de delimitare
din metal, stâlpi de gard metalici cu inserție,
stâlpi de metal (părti de construcție), stâlpi
de metal pentru linii de alimentare, stâlpi de
metal pentru linii electrice, stâlpi de metal pentru
panouri de publicitate, stâlpi din metal pentru
accesarea cablurilor, stâlpi din metal pentru
conducerea cablurilor, stâlpi din metal pentru
distribuția cablurilor, stâlpi indicatori din metal,
stâlpi indicatori, confecționați din metal, structuri
metalice pentru susținerea tuburilor, structuri
metalice transportabile, structuri și construcții
metalice transportabile, structuri transportabile
din metal, supape metalice pentru controlarea
fluxului gazelor în conducte, supape metalice
pentru reglarea debitului lichidelor în conducte,

suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice pentru cabluri, manșoane
metalice pentru țevi, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi și tuburi metalice,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, tije de armătură din
metal, tubulaturi metalice, tuburi de ramificare
din metal pentru conducte, tuburi din metal
pentru gaze, tuburi din oțel inoxidabil, tuburi
flexibile din metal, tuburi metalice, tuburi metalice
(produse de fierărie), valve metalice pentru
conducte de apă, valve metalice pentru conducte
de scurgere.
7. Acumulatoare hidraulice, adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru fabricarea
stâlpilor de susținere (mașini), bobine (piese
de motoare cu combustie internă), bobine
(piese pentru mașini), bobine acționate cu
arc, bobine de aprindere electrice, bobine din
metal (piese pentru mașini), bobine pentru
furtun de aer (mecanice), bobine pentru mașini,
branșament metalic pentru conducte (piese
pentru mașini), burghie (scule cu motor),
cabluri de comandă pentru mașini sau motoare,
chei de racordare (mașini), ciocane de nituit
(scule electrice), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
clești pentru cabluri (instrumente), dispozitive
de comandă pentru mașini sau motoare,
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
cricuri hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), derulatoare de
bobine (mașini), dispozitive de acționare pentru
lifturi, dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de ridicare, dispozitive de
ridicare a vehiculelor, dispozitive electronice de
comandă pentru motoare, dispozitive electronice
de comandă pentru servomotoare, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de ridicat, dispozitive
mecanice de ridicat, dispozitive pentru
marcarea drumului, dispozitive propulsoare
pentru mașini, echipamente de asamblare
pentru transportul produselor, echipamente
de ridicare pentru manipularea încărcăturilor,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipamente pentru prelucrarea tabletelor
semiconductoare, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, freze de filetat
(scule electrice), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), generatoare de
înaltă tensiune, generatoare electrice care
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folosesc celule solare, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
motoare hidraulice, instalații hidraulice de
transport prin conducte, instalații hidroelectrice
pentru producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice), lame pentru scule electrice,
manșoane pentru unelte electrice, mașini
de extrudare cabluri, mașini de înfășurat
benzi pentru transformatoare, mașini pentru
așezarea conductelor, mașini pentru înfășurarea
bobinelor, mașini, mașini-unelte și scule și
aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mecanisme de comandă pentru
mașini robotizate, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), motoare cu
combustie internă pentru producerea energiei,
motoare electrice cu reductor de turație, altele
decât cele pentru vehicule terestre, platforme
elevatoare hidraulice, instalații pneumatice de
transport prin conducte), pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe hidraulice, pompe
hidraulice cu servocontrol, racorduri metalice
pentru instalații hidraulice, metal racorduri pentru
conducte (piese pentru mașini), racorduri din
metal pentru țevi (piese pentru mașini), port
scule (organe de mașini), scule de laminare
(mașini), scule de mână electrice, scule
de mână pneumatice, scule electrice, scule
electrice, și anume, alezoare, scule manuale
acționate în alt mod decât manual, scule
modulare (instrumente), scule pentru șlefuire
(acționate electric), scule pneumatice portabile,
șerpi electrici pentru desfundarea conductelor,
sisteme cu injecție de combustibil pentru
motoare, sisteme electrice de deschidere a
ușilor, supape acționate automat prin comandă
hidraulică, supape acționate automat prin
comandă pneumatică, supape de siguranță
(piese pentru mașini), supape hidraulice,
supape metalice de siguranță (piese de
mașini), țevi și tuburi din material plastic
(accesorii pentru mașini), torțe cu gaz (scule),
transformatoare de tensiune, transportoare
hidraulice, turbine eoliene, turbine hidraulice,
unelte electrice hidraulice, unelte hidraulice,
vinciuri cu dispozitive de blocare.

9. Acumulatori pentru energie fotovoltaică,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare pentru cabluri, alarme de siguranță,
alarme de siguranță (altele decât pentru
vehicule), alarme și echipamente de
avertizare, alimentatoare cu tensiune stabilizată,
amplificatoare de linie, aparataje de conexiuni
(electrice), aparate de comandă cu activare
sonoră pentru instalațiile de iluminat, aparate
de comandă pentru iluminat, aparate de

monitorizare a nivelului lichidelor, aparate de
monitorizare a oxigenului atmospheric, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, aparate de monitorizare acustică,
aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, aparate de
monitorizare la distanță, aparate de telecomandă
pentru iluminat, aparate de telecomunicații,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații programabile, aparate de
testare pentru echipamente electronice, aparate
de verificare pentru testarea echipamentelor
electronice, aparate electrice pentru
telecomunicații, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate mobile de telecomunicații,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, aparate
pentru monitorizarea consumului de apă,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
pentru monitorizarea proceselor, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare
cu electricitate, aparate pentru telecomunicații
digitale, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente pentru transportul energiei
electrice, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aviziere iluminate, balanțe cu cârlig
și greutate liberă, balast electronic (balasturi)
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balize luminoase (dispozitive de
siguranță), balize luminoase pentru siguranță
sau avertizare, bare conductoare, baterii
cu celule uscate, blocuri de alimentare
(transformatoare), blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine cu rezistență electrică, bobine
de comutație, bobine de deflexie, bobine de
impedanță destinate utilizării în aparate electrice,
bobine de înaltă frecvență, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de șoc (impedanță),
bobine de stingere a supratensiunii tranzitorii,
bobine electrice, bobine electromagnetice,
bobine electronice, bobine în derivație, \bobine
magnetice, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
aeriene pentru curenți de valoare mare, cabluri
audio, cabluri coaxiale, cabluri coaxiale care
conțin filter, cabluri cu manșon, cabluri de
aprindere, cabluri de conectare, cabluri de
conexiune mobilă de înaltă definiție, cabluri
de curent, cabluri de fibră optică, cabluri de
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împământare, cabluri de interfață electrice,
cabluri de măsură, cabluri de microfon, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, cabluri
de telecomunicații, cabluri de termocupluri,
cabluri de testare, cabluri de transmisie pentru
antena, cabluri din fibră optică, cabluri electrice,
cabluri electrice cu izolație mineral, cabluri
electrice de montare, cabluri electrice folosite
la conectări, cabluri electrice izolate, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
cabluri electrice subacvatice, cabluri electronice,
cabluri ethernet, cabluri metalice (electrice),
cabluri optice, cabluri pentru antene, cabluri
pentru baterii, cabluri pentru calculatoare, cabluri
pentru imprimante, cabluri pentru modem,
cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru testarea
prizelor de pământ (electrice), cabluri pentru
transmisia de date, cabluri pentru transmisia
semnalelor electrice, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, cabluri prelungitoare, cabluri SCART,
cabluri și fire, cabluri telefonice, cabluri
telefonice electrice, cabluri usb, cabluri usb
luminoase, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri video, cadrane pentru mecanisme
de contorizare sau temporizare, camere de
monitorizare în rețea, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, canale de
cabluri electrice, canale pentru cabluri electrice,
capace de obiective (pentru camere), capace
de siguranță pentru prize, capace pentru
obiective, capete pentru termocuplu, celule de
energie solară din silicon cristalin, celule de
sarcină, celule fotovoltaice, celule fotovoltaice
calibrate de referință, celule reîncărcabile,
celule și baterii electrice, celule solare pentru
generarea de electricitate, celule uscate, cipuri
semi-conductoare, cleme crocodil (conectori
electrici), colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, comutatoare automate
(pentru telecomunicații), comutatoare cu cârlig,
comutatoare cu lamela, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare manuale pentru
telecomunicații, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, condensatoare
de înaltă tensiune, conducte (electricitate),
materiale pentru conducte de electricitate (fire,
cabluri), conducte electromagnetice, conducte
metalice (electrice), conductoare de electricitate,
conductoare electrice, conectoare cu filet pentru
cabluri electrice, conectoare pentru cabluri
audio, conector prize (electrice), conectori
coaxiali, conectori cu fișă pentru cabluri
electrice, conectori cu pini de uz electric,
conectori de cabluri, conectori de înaltă tensiune
pentru bujii, conectori din metal pentru cabluri
cu filet, conectori electrici izolați, conectori

electrici pentru terminale, conectori optici,
conectori pentru cabluri coaxiale, conectori
pentru cabluri electrice, conectori pentru
fibra optică, conectori tip Jack, conexiuni,
conexiuni de cablu (electricitate), conexiuni de
împământare, conexiuni electrice, contor de
rotații, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și
stării sistemelor de securitate, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
convertoare de tensiune, convertoare tensiune-
curent, cutie pentru cabluri electrice, cutii
de conexiuni electrice, cutii de joncțiune
pentru stocarea joncțiunilor de cabluri, cutii
de record, cutii de racord (electricitate), cutii
ramificație cabluri telefonice, cutii terminale
pentru conductoare electrice, detectoare de
cabluri, detectoare de tensiune, dispozitiv de
măsurare a rezistenței izolației, dispozitive cu
memorie pentru stocare, dispozitive de afișaj
electronice, dispozitive de amplificare pentru
antene, dispozitive de calibrare, dispozitive
de comandă electronică (ECG) pentru lămpi
și corpuri de iluminat cu leduri, dispozitive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive de control
(automate), dispozitive de control al accesului,
dispozitive de decuplare termomagnetice,
dispozitive de detectare, dispozitive de
împământare, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
închidere de siguranță (electrice), dispozitive
de înregistrare radio, dispozitive de marcare
pentru cabluri electrice, dispozitive de marcare
pentru conductori electrici, dispozitive de
măsurare, dispozitive de măsurare a rezistenței,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive de monitorizare a flăcării,
dispozitive de monitorizare a temperaturii, de
uz industrial, dispozitive de monitorizare a
temperaturii, de uz științific, dispozitive de
navigație GPS, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, dispozitive de sondaj
ultrasonic, dispozitive de testare pentru tensiune,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei, dispozitive electrice de comandă
pentru gestiunea încălzirii, dispozitive electrice
de control pentru sistemele de irigație cu
stropitori, dispozitive electrice de semnalizare,
dispozitive electrice pentru control de la distanță,
dispozitive electronice de comandă la distanță,
dispozitive electronice de reglare, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu
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ajutorul sistemului de poziționare globală
sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, dispozitive mobile
de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, dispozitive pentru comutarea
datelor, dispozitive pentru controlul energiei,
dispozitive pentru controlul mișcării, dispozitive
pentru localizarea cablurilor, dispozitive pentru
măsurarea capacităţii, dispozitive pentru
procesarea datelor, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru transmisie video, dispozitive portabile de
navigare, dispozitive programabile de control,
dispozitive și echipament de salvare, dispozitive
totalizatoare, tablouri de distribuție (electricitate),
divizoare de tensiune, dulapuri adaptate
pentru aparate electrice, dulapuri de distribuție
(electricitate), dulapuri de distribuție electrice,
echipament laser pentru scopuri nemedicale,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
afișaj cu plasmă, echipamente de avertizare în
caz de urgență pentru autostrăzi, echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
datelor, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente de protecție și siguranță,
echipamente de siguranță pentru prevenirea
căderii, echipamente de telecomunicații,
echipamente de telefonie prin calculator,
echipamente de testare pentru aparate
electronice, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de transmisie
și recepție fără fir, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
conductoare electrice, electrolizoare (celule
electrolitice), electrozi de celule de combustibil,
emițătoare (telecomunicații), etichete electronice
de siguranță, etichete pentru identificarea
conductoarelor electrice, fascicule de cabluri
electrice, fibre optice (filamente conductoare
de lumină), fire (electrice) din aliaje
metalice, fire metalice (electrice), fire metalice
pentru rezistențe, fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranță,
îmbrăcăminte de protecție pentru lucru (pentru
protecție împotriva accidentelor sau lezionării),
indicatoare de ieșire illuminate, indicatoare
de siguranță, indicatoare de siguranță

(luminoase), indicatoare illuminate, instalații
de cabluri electrice, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), instrumente de monitorizare,
instrumente pentru monitorizarea traficului,
invertoare fotovoltaice, joncțiuni de cablu
(electrice), joncțiuni de cablu pentru cabluri
electrice, lămpi indicatoare pentru tablouri
de distribuție, limitatori de tensiune, linii
de întârziere a semnalelor electrice, lumini
intermitente de siguranță, manșoane de cuplare
electrică, manșoane de legătură (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
manșoane de legătură pentru fibre optice,
manșoane flexibile pentru cabluri electrice,
manșoane flexibile pentru conductori electrici,
manșoane pentru cablurile cu fibră optică,
mănunchiuri de cabluri, mașini pentru distribuția
energiei electrice, materiale pentru rețeaua de
electricitate (fire, cabluri), microcontrolere de
joasă tensiune, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, mufe pentru cabluri electrice,
multiplicatoare de înaltă tensiune, panouri
de bord electrice, panouri de comandă
(electrice), panouri de conexiuni (electrice),
panouri de control pentru iluminat, panouri
de cupru pentru plăci cu circuite electrice,
panouri luminoase electrice, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
publicitare illuminate, panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, prize cu telecomandă, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), protecții pentru prize, racorduri de
conducte (electrice), racorduri de linii electrice,
racorduri electrice, ramificații cu întrerupător
(electrice), reactoare de înaltă tensiune,
reactoare electrice, reglete pentru conexiuni
electrice, regulatoare de tensiune de inducție,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
regulatori de tensiune, relee de siguranță
(electrice), releuri de protecție pentru motoare,
rețele de telecomunicații, rezistori variabili,
scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), selectoare de telecomunicații, semnale
de avertizare luminoase neelectrice pentru
situații de urgență, senzori de fum (dispozitive
electrice), senzori de mișcare pentru becuri
de siguranță, senzori de vibrație pentru
instalare în carcase de centrale eoliene, senzori
pentru monitorizarea mișcărilor fizice, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare, șine
manșonate, electrice, sisteme computerizate
de analiză a motoarelor de vehicule, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de control
al presiunii, sisteme de control electronice,
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sisteme de închidere electronice, sisteme de
inteligență artificială, sisteme de localizare
a vehiculelor, sisteme de monitorizare a
alarmelor, sisteme de operare, sisteme de
procesare de date, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
telefonie mobilă locală, sisteme de vizualizare
video, sisteme electronice de comandă pentru
mașini, sisteme electronice de control al
energiei, sisteme electronice de intrare, sisteme
electronice de navigație, sisteme informatice,
sisteme informatice pentru comanda vehiculelor
automate, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
sisteme și aparate pentru împământare static,
software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
mașinilor și echipamentelor de birou, software
de calculator pentru monitorizarea de la distanță
a contoarelor, software de monitorizare de
rețele tip cloud, software de telecomunicaţii,
software pentru controlul sistemelor de mediu,
de acces și de securitate pentru clădiri,
software pentru monitorizarea mediului, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software pentru sisteme de navigație GPS,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, stabilizatoare de tensiune, stabilizatoare
de tensiune în linii electrice, stabilizatoare
de tensiune static, stâlpi de antenă, stâlpi
indicatori luminoși, stâlpi pentru antene, stâlpi
pentru antene fără fir, stații de alimentare
pentru vehicule electrice, stații de control
de la distanță (electrice sau electronice),
sticlă acoperită cu conductor electric, sticlă
acoperită cu strat conductor electric, structuri
de panouri solare, suporturi pentru bobine
electrice, surse de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare de înaltă tensiune,
surse de alimentare de joasă tensiune,
tablouri de comandă (electricitate), tablouri
de contacte electrice, tablouri de control
electrice, tablouri de distribuție, tablouri de
distribuție (electricitate), tablouri de operare
și comandă (electrice), tablouri electrice de
comandă, tablouri electrice de distribuție,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telefoane alimentate cu energie solară,
testere de izolație, tobogane de evacuare
(echipamente de salvare), transformatoare de
curent, transformatoare de curent electric,
transformatoare de distribuție, transformatoare
de frecvență, transformatoare de înaltă
frecvență, transformatoare de înaltă tensiune,
transformatoare de linie, transformatoare de
nivel, transformatoare de rețea de alimentare

cu electricitate, transformatoare de ridicare
a tensiunii, transformatoare de tensiune,
transformatoare de tensiune capacitive,
transformatoare de tip uscat, transformatoare
electrice, transformatoare electrice (pentru
aparate de telecomunicații), transformatoare
electrice de voltaj, transformatoare
electronice, transformatoare electronice de
putere, transformatoare reductoare electrice,
transmițătoare (telecomunicații), transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), tuburi catodice, tuburi de emisie,
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
tuburi electronice, tuburi fotosensibile, tuburi
redresoare, unități de conectare cu siguranță
fuzibilă, unități de monitorizare (electrice), unități
de racord (contacte electrice).
11. Accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
cu apă, accesorii de reglaj și siguranță pentru
aparate de gaz, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, accesorii de
siguranță pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de
gaz, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat cu celule solare, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru conducte
de apă), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru conducte de gaz),
aparate de supraveghere a presiunii (aparate de
siguranță pentru aparate cu gaz), aparate de
ventilație alimentate cu energie solară, aparate
decorative electrice de iluminat, aparate folosite
pentru controlul presiunii apei (dispozitive de
siguranță pentru instalațiile de apă), aparate
pentru reducerea presiunii, care fac parte din
sistemele de distribuție a apei, aparate și
instalații de iluminat, becuri de iluminat, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), capace de ventilație (părți ale
instalațiilor de aer condiționat), colectoare
de energie solară pentru încălzire, corpuri
de iluminat architectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri
de iluminat cu LED, corpuri de iluminat de
siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
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corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
architectural, corpuri de iluminat incandescent,
corpuri de iluminat industrial, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat pentru situații de
urgență, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, echipament de tratare a aerului,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, echipamente portabile de
decontaminare, fitinguri de siguranță pentru
conducte de gaz, accesorii de reglaj și siguranță
pentru conducte de gaz, iluminat de siguranță,
iluminat stradal, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații
de iluminat de urgență, instalații de iluminat
electrice, instalații de iluminat pentru exterior,
instalații de încălzire alimentate cu energie
solară, instalații pentru iluminat stradal, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, lămpi alimentate cu energie solară,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lumini de siguranță care încorporează
un senzor activat de căldură, lumini de siguranță
ce încorporează un senzor activat la raze
infraroșii, lumini LED pentru iluminatul public,
tuburi luminoase pentru iluminat, manșoane
pentru lămpi, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, plafoniere (corpuri de iluminat), pompe
de căldură, pompe de căldură pentru prelucrarea
energiei, proiectoare de iluminat, reductoare de
presiune pentru apă (accesorii de siguranță),
robinete de închidere folosite ca dispozitive de
siguranță pentru aparate de apă, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de gaz, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de apă, robinete
de închidere reprezentând dispozitive de
siguranță pentru aparatura sisteme de iluminat
de siguranță acționate prin celule fotoelectrice,
sisteme de iluminat de urgență, sisteme de
tratare a apei de ballast, sisteme HVAC
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat,
supape de siguranță pentru conductele de apă,
supape de siguranță pentru conductele de gaz,
supape de siguranță pentru sisteme de apă,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
apă, supape reductoare de presiune (aparate

de siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de apă
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi fluorescente,
tuburi luminiscente, tuburi luminoase pentru
iluminat, unități de filtrare pentru osmoză inversă
(echipamente pentru tratarea apei), ventilatoare
eoliene.
17. Articole de izolare folosite la racordurile
cablurilor electrice, bare de distanțare pentru
izolatori de înaltă tensiune, bare de distanțare
pentru izolatori de linii aeriene, izolatoare pentru
cabluri, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, conectori de
îmbinare (din cauciuc) pentru cabluri neelectrice,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
nemetalice pentru tuburi, cuplaje (nemetalice)
pentru tuburi, dispozitive de izolare de înaltă
tensiune, distanțiere de țevi nemetalice, fibre de
sticlă destinate utilizării la fabricarea materialelor
de izolație pentru clădiri, fibre pentru izolație,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice
(piese pentru țevi de apă rigide), garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipiente sub
presiune placate cu sticlă, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, inele de etanșare
pentru racorduri de conducte (nemetalice),
inele de etanșare pentru racorduri de furtunuri
(nemetalice), inele din cauciuc folosite ca
racorduri de etanșare pentru țevi învelișuri
de izolație pentru aparate industrial, învelișuri
industriale (izolație), izolație pentru țevi, izolatori,
izolatori de linii aeriene de înaltă tensiune,
izolatori electrici, izolatori electrici din ceramic,
izolatori electrici din mica, izolatori folosiți la
transportarea electricității, izolatori pentru cabluri
electrice, joncțiuni pentru țevi (nemetalice),
joncțiuni termocontractabile, manșoane de
cuplare nemetalice pentru țevi, manșoane de
cuplare nemetalice pentru tuburi, manșoane
de izolare pentru utilaje, manșoane de izolație
pentru linii electrice, manșoane de suport pentru
țevi (cauciuc), manșoane nemetalice pentru
furtunuri, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane pentru țevi, material izolator pentru
acoperișuri, materiale izolatoare folosite în
scopuri electrice, piese ceramice de izolare
pentru aparatele de înaltă tensiune, placă de
fibră folosită ca izolație, plăci din material
izolator folosite în fabricație, plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, racordare
de cilindru (etanșări), racorduri, racorduri cu cot
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(nemetalice) pentru conducte flexibile, racorduri
de țeavă nemetalice, racorduri de țevi compuse
în principal din plastic, racorduri de țevi
nemetalice, racorduri de țevi nemetalice (piese
de țevi de apă rigide), racorduri nemetalice
pentru furtun, racorduri nemetalice pentru
țevi, racorduri nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), spumă utilizată
ca izolator fonic, spumă utilizată ca izolator
termic, sticlă spongioasă folosită ca material
izolator, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
tuburi (nemetalice) pentru irigație, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
flexibile (nemetalice) pentru transportul mediilor
gazoase, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, tuburi flexibile pentru izolare.

35. Analiză și cercetare de piață, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare în domeniul afacerilor, cercetare
în domeniul afacerilor și cercetare de piață,
cercetare și analiză de piață, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, cercetarea
consumatorului, consultanță privind cercetarea
în afaceri, închiriere de echipamente pentru
puncte de vânzare electronice (ePOS), servicii
de cercetare în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în domeniul
afacerilor, servicii de colectare de date privind
cercetarea pieței, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de racier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de racier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de aprovizionare, cumpărare şi vânzare pentru
terţi , promovarea vânzărilor, publicare de
materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de

comenzi online, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare en-gros, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
informații comerciale, promovarea vânzarilor
pentru terţi , difuzare de materiale de reclama, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații
on-line pe internet, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, furnizare de
spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale intermediere
de contracte (pentru terți), marketing de
produse, marketing pe internet, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, informaţii şi consultanţă
comercială pentru consumatori, organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii, publicitate, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice tip
şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line într-
o reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse de larg consum,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, târguri, ori pe bază de
comandă prin poştă, internet, web-site sau prin
alte mijloace de comunicaţii, închiriere maşini şi
echipamente, servicii de desfacere, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi, licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate în aer liber, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), intermediere de achiziţii
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(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri), servicii de desfacere, regruparea în
avantajul terţilor a unor bunuri oferite altora
spre vânzare, cu posibilitatea unor vizionari
convenabile a acestora de către client, licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatori
de servicii şi producatorii de bunuri, în special
în cadrul centrelor comerciale, strangerea la
un loc, în beneficiul terţilor, în cadrul unui
centru comercial sau a unui mall, a unei
varietăţi de magazine en detail, servicii de
administrare comercială, servicii oferite de un
lanţ de magazine, achiziţie de bunuri şi servicii
pentru alte întreprinderi, servicii de desfacere
(vânzare-cumpărare), servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross si en-
detail, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, toate acestea în legătură
cu produse, în principal cu cele mentionate în
clasele 6, 7,9,11,17.
37. Acoperirea conductorilor, amplasare de
cabluri, amplasarea conductelor, aplicarea
învelișurilor pentru cabluri, cablare pentru
telecomunicații în clădiri, construcția de
turnuri de telecomunicații, construcție de
conducte, construcție de sisteme de scurgere,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
curățare de conducte de canalizare, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu
apă, dezmembrare de echipamente industrial,
închiriere de echipamente de construcții,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente de ridicat,
închiriere de echipamente de șantier, închiriere
de echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente folosite la construcția
de clădiri, închiriere de echipamente pentru
reparații, închiriere de stâlpi de aluminium,
închiriere de stâlpi de oțel, închirieri de
echipamente de săpat și excavatoare, informații
privind întreținerea echipamentului de măsurare
și de testare, înlocuirea conductelor de
canalizare, instalare de cabluri pentru acces
la internet, instalare de căptușeli tubulare
în conducte, instalare de celule și module
fotovoltaice, instalare de conducte, instalare de
conducte de gaz, instalare de conducte de
petrol, instalare de conducte industrial, instalare
de conducte, pe uscat (onshore), instalare de
dispozitive de alimentare cu apă, instalare de
dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, instalare de dispozitive pentru
dedurizarea apei, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii electrice, instalare de
echipament de monitorizare a încălzirii industrial,
instalare de echipamente de comunicații,

instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
echipamente industriale sub presiune, instalare
de echipamente pentru controlul accesului fizic,
instalare de echipamente și facilități pentru
conferințe electronice, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, instalare
de instalații de iluminat, instalare de rețele de
telecomunicații, instalare de sisteme celulare
de comunicații, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de sisteme de comunicații
cu radiofrecvență, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
de sisteme de control al accesului, instalare
de sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locative, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locative, instalare de sisteme de gestionare
al traficului, instalare de sisteme de iluminat,
instalare de sisteme de încălzire solară, instalare
de sisteme de securitate, instalare de sisteme
de televiziune prin cablu, instalare de sisteme
electrice de iluminat și de sisteme de alimentare
electrică, instalare de sisteme informatice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
instalare și reparare de conducte, instalare și
reparare de dispozitive pentru irigații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare și
pentru tehnologia informației, instalare, reparare
și întreținere de echipament de încălzire,
instalarea de echipamente de telecomunicații
fără fir și de rețele locale fără fir, instalarea
de sisteme de detecție a focului, instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară,
instalarea sistemelor de securitate, instalații
pentru telecomunicații, întreținere de aparate
de telecomunicații, întreținere de echipamente
de comunicații, întreținere de echipamente de
prelucrare de date, întreținere și reparare de
conducte industrial, întreținere și reparare de
dispozitive de securitate pentru echipamente sub
presiune, întreținere și reparare de echipamente
sub presiune, întreținere și reparare de instalații
de monitorizare a încălzirii, întreținere și
reparații de conducte, întreținere și reparații de
conducte de scurgere, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit, întreținere și reparații
de sisteme de comunicații, întreținere și reparații
de sisteme de conducte, întreținere și reparații
de sisteme de împământare electrică, întreținere
și reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industrial, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, întreținerea
conductelor, întreținerea conductelor de
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canalizare, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, izolarea
conductelor, izolarea instalațiilor de conducte,
montare de garduri de siguranță, montare
de sisteme de stingerea incendiilor, montarea
și îngroparea cablurilor, pozare și construcție
de conducte, pozarea conductelor, renovarea
conductelor subterane, reparare de aparate
de iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, reparare de mașini
de construcție și de echipamente de
constructive, reparare sau întreținere de
echipamente de constructive, reparare și
întreținere de echipamente pentru lucrări de
terasamente, repararea mașinilor și aparatelor
de telecomunicații, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, repararea sistemelor de
canalizare, reparație a liniilor de înaltă
tensiune, reparații de dispozitive electrice,
reparații sau întreținere de aparate de
iluminat electrice, reparații sau întreținere
de echipamente de control al poluării apei,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de benzină, reparații sau întreținere
de echipamente și mașini de compactat
deșeuri, reparații sau întreținere de echipamente
și mașini de tocat deșeuri, reparații sau
întreținere de mașini și sisteme pentru
fabricarea semiconductorilor, service și reparare
de platforme de lucru elevatoare, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de curățare a conductelor de aer, servicii
de curățare a tuburilor, servicii de instalare
a platformelor de lucru și de constructive,
servicii de întreținere a conductelor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
servicii de întreținere a tuburilor, servicii de
reparare a conductelor, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene,
servicii pentru repararea conductelor.
39. Alimentare cu apă prin conducte, distribuția
și transmiterea energiei electrice, distribuție
(transport) de apă prin conducte, distribuție de
electricitate prin intermediul cablurilor, distribuție

de petrol sau gaze prin conducte, distribuție
prin conducte și cabluri, servicii pentru distribuția
apei prin conducte, transport de combustibil
prin conducte, transport de fluide prin conducte,
transport de gaz uscat, transport de gaze prin
conducte, transport prin conducte, transportul
apei prin conducte, transportul lichidelor prin
conducte, transportul petrolului prin conducte,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare, toate acestea în legătură cu produse,
în principal cu cele menţionaţe în clasele 6,
7,9,11,17.
42. Analiza semnalelor de telecomunicații,
analiza sistemelor informatice, cercetare
biotehnologică în domeniul industrial, cercetare
de produs, cercetare de produse noi, cercetare
în domeniul construcției de motoare, cercetare
în domeniul construcțiilor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
cercetare în domeniul dispozitivelor de măsurat,
cercetare în domeniul energiei, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, cercetare în
domeniul reducerii emisiilor de carbon, cercetare
în domeniul siguranței electrice, cercetare
în domeniul științei materialelor, cercetare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare
în materie de software de calculator, cercetare
privind analiza deșeurilor, cercetare privind
echipamentele industrial, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind tehnicile
de telecomunicații, cercetare privind tehnologia,
cercetare și analiză științifică, cercetare
și dezvoltare științifică, cercetare științifică,
cercetare științifică și industriala, cercetare
științifică și industrială, în special în domeniul
electricității, cercetare tehnică, cercetarea
proceselor industriale, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatice, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
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consultanță în materie de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme computerizate, dezvoltare
de sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, furnizare de informații privind
cercetarea științifică, găzduire de site-uri pentru
dispozitive mobile, închiriere de echipamente de
proiectare, închiriere de echipamente științifice și
tehnologice, închirieri de sisteme de prelucrare
a datelor, ingineria telecomunicațiilor, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
întreținere și actualizare de software pentru
sisteme de comunicare, laborator de cercetare,
localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din clădiri, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, monitorizare de mediu a
zonelor de depozitare a deșeurilor, monitorizare
de mediu a zonelor de tratare a deșeurilor,
monitorizare de semnale de telecomunicații,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea activităților
care influențează mediul în clădiri, monitorizarea
calității apei, monitorizarea controlului calității
procedurilor seismice, monitorizarea semnalelor
audio de avertizare, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
monitorizarea sistemelor de rețea, monitorizarea
stării fluidelor, monitorizarea stării lubrifianților,
monitorizarea stării uleiurilor, monitorizarea
stării utilajelor, monitorizarea structurii
clădirilor, monitorizarea terenurilor contaminate,
monitorizarea terenurilor contaminate pentru
identificarea prezenței gazelor, planificare
tehnică și managementul proiectelor tehnice
pentru dezvoltarea de echipamente de
iluminat, prestare de servicii de cercetare,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
proiectare de aparate și echipamente
de diagnostic, proiectare de aparate și
echipamente pentru telecomunicații, proiectare
de conducte, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de echipamente
de birotică, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, proiectare de
echipamente pentru transportul deșeurilor,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de sisteme
de măsurare, proiectare de sisteme de

prelucrare a datelor, proiectare de sisteme
de stocare, proiectare de sisteme electrice,
proiectare de sisteme electronice, proiectare de
sisteme informaționale, proiectare de sisteme
informaționale în domeniul managementului,
proiectare de software pentru sisteme de
operare, proiectare de utilaje specializate
folosite la fabricarea echipamentelor de
iluminat, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
dezvoltare de sisteme de navigație, proiectare
și dezvoltare de sisteme fotovoltaice, proiectare
și dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
proiectare și planificare tehnică de conducte
pentru gaz, apă și apă reziduală, proiectare
și planificare tehnică de echipament pentru
telecomunicații, proiectare și planificare tehnică
de rețele de telecomunicații, proiectarea
la comandă a bobinelor de inducție
electromagnetică, proiectarea la comandă de
transformatoare electromagnetice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea specificațiilor
sistemelor informatice, realizarea de rapoarte
privind cercetarea științifică, servicii de analiză
și cercetare industrial, servicii de cercetare,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în vederea dezvoltării de
produse noi, servicii de cercetare industrial,
servicii de cercetare informatică, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul ingineriei, servicii de
cercetare științifică, servicii de cercetare tehnică,
servicii de consultanță în domeniul dezvoltării
tehnologice, servicii de consultanță în domeniul
sistemelor informatice, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, servicii
de informații științifice, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
sisteme de comunicații, servicii de inspectare a
conductelor, servicii de integrare a sistemelor
informatice, servicii de laboratoare științifice,
servicii de monitorizare a mediului, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
informatice, servicii de proiectare pentru sisteme
de afișare în scop de prezentare, servicii
de proiectare pentru sistemele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de testare a securității tehnologice, servicii
de testare pentru sisteme de alarmă și
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de monitorizare, servicii pentru furnizarea de
informații tehnologice, servicii științifice, servicii
științifice și cercetare în acest domeniu, servicii
tehnologice, servicii tehnologice și cercetare în
acest domeniu, servicii tehnologice științifice,
sisteme aeropurtate de monitorizare de la
distanță pentru explorarea mediului, sisteme
aeropurtate de monitorizare de la distanță
pentru explorări științifice, studii de fezabilitate
a sistemelor informatice, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
testare, analiză și monitorizare a semnalelor
de telecomunicații, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune.

───────

(210) M 2021 00394
(151) 20/01/2021
(732) SC HAR MASTER FOOD SRL,

STR. PLOPILOR NR.A1C, SPATIU
COMERCIAL NR.1, JUD CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
BOIERUL LA FLORENTA

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2021 00395
(151) 20/01/2021
(732) LOTUS 95 COSMETICS SRL,

SOS. BERCENI 8, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
NATURAL BOTOX ACTIVE

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
care conțin panthenol, produse cosmetice
și preparate cosmetice, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, loțiuni nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru piele, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
emoliente (cosmetice), produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse

de masaj, nemedicamentoase, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, nemedicinale, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru masaj,
nemedicinale, tampoane de curățare impregnate
cu produse cosmetice.

───────

(210) M 2021 00396
(151) 20/01/2021
(732) AYDOGAN CLAUDIA

ALEXANDRA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STRADA NAE
GĂZARU NUMARUL 24, SAT
GHIMPAȚI, JUD. GIURGIU,
COMUNA GHIMPATI, GIURGIU,
ROMANIA

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

(540)

AYD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 18.01.15; 18.01.23;
01.01.05; 01.01.10; 01.05.01; 01.05.12

(591) Culori revendicate:galben, verde,
negru, portocaliu, albastru, bleu, gri,
maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese de schimb pentru
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese de schimb pentru
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piese de schimb pentru autoturisme,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piese de schimb pentru autoutilitare , servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piese de
schimb pentru camioane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piese de schimb
pentru utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piese de schimb
pentru utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piese de schimb pentru
autoturisme, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu piese de schimb pentru autoutilitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piese de schimb pentru camioane.
37. Reparații de utilaje, dezmembrare de
utilaje industriale, revizii generale de utilaje,
reparare de utilaje industriale, instalare
de utilaje industriale, întreținere de utilaje
industriale, recondiționare de utilaje industriale,
curățarea mașinilor și utilajelor, servicii de
instalare pentru utilaje, închirieri de utilaje
pentru construcții, servicii de întreținere a
utilajelor, recondiționarea utilajelor uzate sau
parțial distruse, reparații sau întreținere de
mașini și utilaje de recoltat, întreținerea și
reparația utilajelor de construcții, întreținerea
și repararea autoturismelor, întreținerea
și repararea autoutilitarelor, întreținerea și
repararea camioanelor.

───────

(210) M 2021 00397
(151) 20/01/2021
(732) SC MERRYBERRY SRL, COMUNA

COLCEAG NR. 554/A, C2, (CORP
A), CAM. 1, JUDETUL PRAHOVA,
SAT INOTESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

merryberry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.14; 03.01.24;
05.03.13

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

clase:
5. Ceaiuri cu uz medicinal sau terapeutic.
30. Ceai, ceai instant, flori sau frunze utilizate ca
înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medical, amestecuri de ceai, băuturi
din ceai fără uz medicinal, amestecuri de pulberi
de ceai, extracte de ceai, esențe de ceai, ceai din
fructe, nu pentru uz medical, preparate pentru
prepararea de băuturi (pe bază de ceai).
32. Băuturi nealcoolice cu aromă de ceai.

───────
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(210) M 2021 00398
(151) 20/01/2021
(732) MIHAELA MOISE, STR.

PUIEȚILOR NR. 44, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Patul Meu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.06.25

(591) Culori revendicate:negru, verde,
galben, roz, alb

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

20. Perne antirostogolire pentru bebeluşi,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, perne
de sprijin, perne (de sprijinit, de divan), huse
pentru îmbrăcăminte (depozitare), perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
saltele pentru ţarcurile pentru copii, saltele,
perne pentru animalele de companie, perne (de
dormit), covoraşe de dormit/saltele de dormit.
24. Huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, huse draperii
pentru pat, huse (detaşabile) pentru mobilă/huse
detaşabile pentru mobilă, huse pentru pernele de
divan, huse pentru saltele, feţe de perne, pături
imprimate din material textil, cearşafuri (textile),
prosoape din material textil.

───────

(210) M 2021 00399
(151) 20/01/2021
(732) DIANA ANDREI, STRADA

ECLUZEI NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTORUL
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PANTERA lashes

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17

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

3. Adezivi pentru uz cosmetic, adeziv pe bază
de alcool (dizolvantul sau spirtul) și rășină
(adezivul sau guma, cleiul) de uz cosmetic,
gene false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, produse
cosmetice pentru îndepărtarea adezivilor folosiți
la aplicarea accesoriilor false, trusă pentru
cosmetice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a urmatoarelor
produse: adezivi pentru uz cosmetic, adeziv
pe bază de alcool (dizolvantul sau spirtul) și
rășină (adezivul sau guma, cleiul) de uz cosmetic
(exceptând transportul lor) pentru a permite
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clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terților a
urmatoarelor produse: gene false, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru gene, păr
și unghii false, produse pentru îndepărtarea
adezivilor folosiți la aplicarea accesoriilor false
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, regruparea în avantajul
terților a urmatoarelor produse: trusă pentru
cosmetice, pensete, genți, ustensile cosmetice
și de toaletă și articole de baie (exceptând
transportul lor), regruparea în avantajul terților
a urmatoarelor produse: perii pentru rimel, perii
cosmetice, aplicatoare cosmetice, recipiente
pentru cosmetice, suporturi pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terților a
urmatoarelor produse articole de îmbrăcăminte
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, studii
de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii pentru extensii de gene, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
vopsit sprâncenele, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de vopsire a sprâncenelor, electroliză
cosmetică, analiză cosmetică, servicii de
cosmetică, îngrijire cosmetică pentru persoane,

electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față.

───────

(210) M 2021 00400
(151) 20/01/2021
(732) DARIUS-ALIN CORUNGA,

STRADA CORALILOR NR 93A, ET
2, AP 9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
00000, ROMANIA

(540)

MAISON D'ESTHETIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.23; 26.15.25

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

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

44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────
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(210) M 2021 00401
(151) 20/01/2021
(732) DANIEL SABĂU, STRADA N.

COPERNICUS NR.1, AP. 3,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Fast Test medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.13; 24.15.13

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

clase:
44. Servicii de analize medicale.

───────

(210) M 2021 00402
(151) 20/01/2021
(732) ARTUR PÎNZARI, CALEA

CRAIOVEI, NR. 15, BL. E3A,
SC. G, ET. 1, AP. 1, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, 110012, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Slava HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.01; 26.11.06;
26.11.09; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 2 2X), verde (Pantone PMS
375), alb

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

20. Mobilă și mobilier.
───────

(210) M 2021 00403
(151) 20/01/2021
(732) DANIEL ALEXE, BLV. NICOLAE

GRIGORESCU 65, BL.D11,
SC.1, ET. 6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030448, ROMANIA

(540)
PAHARNIC

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00405
(151) 20/01/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER NR. 31, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
357C), verde închis (Pantone 7486C),
alb

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

29. Guacamole, humus, crenvurști pentru hot
dog.
30. Chifle (pâine), lipii (pâine), chifle pentru
burgeri, pâine pentru hot dog, foi pentru
tacos, drojdie, praf de copt, oțet, sare,
sosuri, sosuri pentru carne, sosuri pentru
paste, sos de roșii, pesto, ketchup (sos),
maioneză, muștar, condimente, mirodenii, ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ierburi
uscate, preparate aromatice alimentare, produse
de asezonare (condimente).

───────

Kook WORLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
18.05.03; 29.01.13


