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Cereri Mărci publicate în 02/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03865 25/05/2021 AURORA COM SRL AURORA DUPĂ REȚETE

VECHI

2 M 2021 04138 25/05/2021 PLATON ALEXANDRA-
CLAUDIA PFA

ALbine

3 M 2021 04139 25/05/2021 GREEN HOUSES ANDREI
S.R.L

LEGUMINA

4 M 2021 04140 25/05/2021 SĂRBU DACIANA-OCTAVIA CHOUX CU CREMA DE SOC
MARA MURA

5 M 2021 04141 25/05/2021 SC EDENVIS SRL SC EDENVIS SRL

6 M 2021 04142 25/05/2021 Cipu Ovidiu Alin TECHNOLOGY Speed Service

7 M 2021 04143 25/05/2021 COJOCARU CIPRIAN C.C.Dentistry we rise together

8 M 2021 04144 25/05/2021 SC AD AUTO TOTAL SRL AUTO TOTAL CARS

9 M 2021 04145 25/05/2021 TVING CO., LTD. TVING

10 M 2021 04146 25/05/2021 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT OF ROMANIA

JA JOB INCUBATOR

11 M 2021 04147 25/05/2021 MIHAIESCU VASILE KARUSEL AUTO SPA

12 M 2021 04148 25/05/2021 GEORGE-ALIN ILE FERMAHOREA DELICII DIN
ȚARA MOȚILOR

13 M 2021 04149 25/05/2021 TDG AIRCRAFT SRL TDG AIRCRAFT

14 M 2021 04150 25/05/2021 MONICA-GABRIELA RAIU blue box medical be blue

15 M 2021 04151 25/05/2021 CLASSTITUDE BUSINESS BRN
SRL

CLASStitude

16 M 2021 04152 25/05/2021 IOANA VETURIA FARCASIU
BUJOR BIRLIGA

Poiana Sașilor

17 M 2021 04153 25/05/2021 ADRIAN DRILEA 20 WRAP

18 M 2021 04154 25/05/2021 TOVSAT CONF SRL NAIT

19 M 2021 04155 25/05/2021 TYCHE CREATION SRL DIRO

20 M 2021 04156 25/05/2021 DULCESA R SRL dulcesa R

21 M 2021 04157 25/05/2021 ALGABETH COM SRL FUNERALIA

22 M 2021 04158 25/05/2021 IMPULSE ROMANIA S.R.L. GALT orologeria

23 M 2021 04159 25/05/2021 ALEXANDRU-DARIUS
SIMIONCA

CASTEL DRACULA
TRANSILVANIA

24 M 2021 04160 25/05/2021 ALGABETH COM SRL STONTECH
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 04161 25/05/2021 ISHI DI FLORENCE SRL DARE TO PAINT

26 M 2021 04162 25/05/2021 JUARTEXT PRODUCT SRL JASOL ECONOMIC

27 M 2021 04163 25/05/2021 LIBRARIE.NET SRL Librarie.net

28 M 2021 04164 25/05/2021 CEPROM S.A. ST CEPROM SAFETY TESTED

29 M 2021 04165 25/05/2021 ANDREI-SILVIU LĂLUCIU Privé BY ADRIANA VARVAROI

30 M 2021 04166 25/05/2021 PESCADO GRUP SRL LA BĂCĂNIE by BONITO

31 M 2021 04167 25/05/2021 AXIAL LOGISTICS SRL AXIAL

32 M 2021 04168 25/05/2021 EUROART CONSTRUCT SRL EUROART

33 M 2021 04169 25/05/2021 AXIAL LOGISTICS SRL e-deseu.ro

34 M 2021 04170 25/05/2021 NARADA EDU SRL NaradiX

35 M 2021 04171 25/05/2021 NARADA EDU SRL HartaEdu

36 M 2021 04172 26/05/2021 CLAUDIU BICHIS Radio Dacia

37 M 2021 04173 26/05/2021 FILTER DEVELOPMENT SRL U personal uniforms

38 M 2021 04174 26/05/2021 INFINITY FOR HOME SRL infinity FOR home

39 M 2021 04175 26/05/2021 LEONARD-GABRIEL
LĂZĂRESCU

S SPECTRUM AUTOMOBILE
your exclusive cars

40 M 2021 04178 26/05/2021 FLOREA GRUP SRL Pastel

41 M 2021 04179 26/05/2021 TARCEA OPTIC SRL OptyU

42 M 2021 04180 26/05/2021 ECO UTILITIES SRL ECOSISTEMA PK

43 M 2021 04181 26/05/2021 FLORIN AURELIAN
BURCULESCU

ROMÂNIA 100%

44 M 2021 04182 26/05/2021 S.C. COMPLEX PANORAMIC
S.R.L.

CIOBĂNAŞU ̕

45 M 2021 04183 26/05/2021 2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

binnno.

46 M 2021 04184 26/05/2021 THE BLACK BEAR GUARD SRL THE BLACK BEAR GUARD

47 M 2021 04185 26/05/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Paşaport de vacanţă

48 M 2021 04186 26/05/2021 SC BANCA TRANSILVANIA SA Stup o inițiativă Banca
Transilvania

49 M 2021 04187 26/05/2021 SC BANCA TRANSILVANIA SA stup

50 M 2021 04188 26/05/2021 GDS SOFTGUARD SRL GDS SOFTGUARD

51 M 2021 04189 26/05/2021 WKT GUARD SRL WKT GUARD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2021 04191 26/05/2021 FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE

DE CALITATE
EduFort

53 M 2021 04192 26/05/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one CREDIT

54 M 2021 04194 26/05/2021 LAVANDIA STAR S.R.L. Lavandia

55 M 2021 04195 26/05/2021 FORTIFY SOLUTIONS SRL fortify.

56 M 2021 04196 26/05/2021 DRĂGAN SECURITY SRL DRÄGAN SECURITY
TIMISOARA

57 M 2021 04197 26/05/2021 SC MEDFARM TRADING SRL MEDICAL PLANET

58 M 2021 04198 26/05/2021 SC MEDFARM TRADING SRL MEDFARM

59 M 2021 04199 26/05/2021 DF WORLD OF SPICES GMBH Din inima României, cu drag
pentru români. Așa cum ne place
nouă.

60 M 2021 04200 26/05/2021 SC LUCKY MAN SRL FOX Fishing

61 M 2021 04201 26/05/2021 ARENA CONCEPT VISION SRL KAKU

62 M 2021 04202 26/05/2021 SC ARDIS OFFICE SRL TEMERAR
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(210) M 2021 03865
(151) 25/05/2021
(732) AURORA COM SRL, STR.

LIBERTATII NR. 38, JUDETUL
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BDUL CAROL I NR. 4, CORP
A ETAJ 1, BIROU 107, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.14

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, albumină pentru uz
culinar, alginaţi pentru uz culinar, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge / cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, nuci glasate, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte de
nucă de cocos pentru uz culinar, crenvurşti prăjiţi
în aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu vii, crochete,
crustacee, nu vii, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru

peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare pe
bază de peşte, carne uscată prin îngheţare /
carne liofilizată, vânat, nu viu, gelatină, şuncă,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, gelatină
alimentară, klipfish (cod sărat şi uscat), untură,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in, pate
de ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
ulei de porumb alimentar, margarină, carne, piftie
din carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, uleiuri alimentare, ulei de
măsline alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, pectină pentru uz culinar, porc,
păsări de curte, nu vii, creveţi, nu vii, ulei de
rapiţă alimentar, somon, nu viu, cărnuri sărate,
peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, castraveţi de mare, nu vii, extracte din
alge de mare alimentare, seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, moluşte, nu vii, ulei
alimentar din boabe de soia, languste, nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, burtă,
ton, nu viu, satay, duck confits, andouillettes,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, agar-agar pentru
scop culinar, moluşte, nu vii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
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pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
servicii de relaţii media, închiriere de
echipamenteşimaşinide birou, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comunicaţii corporative, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), ambalarea
bunurilor, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, servicii de îmbuteliere,
servicii de debarasare, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, logistica
transporturilor, închirierea de maşini, închirierea
de vitrine de vin electrice, închirierea
congelatoarelor, închirierea de frigidere /
închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea de vehicule, închirierea

de depozite, împachetarea bunurilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bar,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
sculptură în alimente, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2021 04138
(151) 25/05/2021
(732) PLATON ALEXANDRA-CLAUDIA

PFA, STR. CODRULUI NR. 441,
SAT SLAVA CERCHEZĂ, JUD.
TULCEA, COMUNA SLAVA
CERCHEZĂ, TULCEA, ROMANIA

(540)

ALbine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.17;
03.13.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX #00000,
#2a2a2a), galben (#fff2d2)

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).

───────
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(210) M 2021 04139
(151) 25/05/2021
(732) GREEN HOUSES ANDREI

S.R.L, STR. LACULUI NR. F.N.,
SAT SINEŞTI, JUD. IALOMIŢA,
COMUNA SINEŞTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

LEGUMINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 08.07.25;
26.11.03; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:roşu (RGB
231,72,74), verde (RGB 37,174,76)

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

29. Legume şi fructe conservate.
31. Fructe şi legume proaspete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul a
legumelor şi fructelor proaspete, servicii de
vânzare cu ridicata a legumelor şi fructelor
proaspete.

───────

(210) M 2021 04140
(151) 25/05/2021
(732) SĂRBU DACIANA-OCTAVIA, STR.

DINU VINTILĂ NR. 6B, BL. 1, SC.
C, ET. 11, AP. 124, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CHOUX CU CREMA

DE SOC MARA MURA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Torturi, prăjituri şi alte produse de patiserie,
produse de cofetărie.

───────

(210) M 2021 04141
(151) 25/05/2021
(732) SC EDENVIS SRL, STR.

METALURGIEI NR. 3, JUD.
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)
SC EDENVIS SRL

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

45. Servicii funerare.
───────

(210) M 2021 04142
(151) 25/05/2021
(732) Cipu Ovidiu Alin, BV. DAMBOVIŢA

NR. 49, SC. A, ET. 4, AP. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TECHNOLOGY Speed Service

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roşu (RGB
249,56,34), negru, galben

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

37. Servicii de instalaţii şi reparaţii.
───────
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(210) M 2021 04143
(151) 25/05/2021
(732) COJOCARU CIPRIAN, STR.

PELINULUI NR. 12A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

C.C.Dentistry we rise together

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10; 26.11.03;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7404 C), portocaliu (Pantone 2012 C),
negru (Pantone 419 C), roşu (Pantone
2350 C), verde

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, membre şi dinţi artificiali,
materiale de sutură.

───────

(210) M 2021 04144
(151) 25/05/2021
(732) SC AD AUTO TOTAL SRL , STR.

TINCANI NR. 8, BL. Z18, SC.
A, ET. 10, AP. 66, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
AUTO TOTAL CARS

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

12. Mașini/autoturisme /automobile, scutere
de mobilitate, mopeduri, autobuze, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
camioane pentru transportul gunoiului, atașe,
camioane, basculante, autocamioane de
tractare /autocamioane de depanare pentru
transport, tractoare
sisteme de tractare pentru vehicule, remorci
(vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, triciclete, autodube (vehicule),
vehicule electrice, motoare, electrice, pentru

vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acționare pentru
vehiculele terestre, anvelope solide pentru roțile
vehiculului, anvelope pentru roțile vehiculului,
anvelope pneumatice, roți de vehicul, parbrize,
geamuri pentru vehicule.
35. Servicii de intermediere comercială,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea vânzărilor pentru terți.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
instalarea și repararea alarmelor antifurt,
servicii de electricieni, incarnarea mașinilor
electrice, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, montarea cablurilor,
întreținerea și repararea vehiculelor cu
motor, reconstruirea motoarelor uzate sau
parțial distruse, reconstruirea mașinilor uzate
sau parțial distruse, reșaparea anvelopelor,
echilibrarea anvelopelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, stații de distribuție a
carburanților pentru vehicule (realimentare și
întreținere) întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparații în cazul unei
defecțiuni a vehiculului încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparații)
curățarea geamurilor.

───────

(210) M 2021 04145
(151) 25/05/2021
(732) TVING CO., LTD., 15F, DMC

DIGITALCUBE, 34, SANGAMSAN-
RO, MAPO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)
TVING

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

38. Servicii de difuzare de televiziune
(teledifuziune) prin abonament, transmitere de
stiri, servicii de transmitere la cerere de date,
audio, video, jocuri si continut multimedia,
servicii de streaming (difuzare/redare continua
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in timp real) media digitale, streaming (difuzare/
redare continua in timp real) de continut media
digital pentru altii, furnizarea de acces la portaluri
de internet mobile, transmiterea de mesaje text
si video prin aplicatii pentru dispozitive mobile,
servicii de streaming (difuzare/redare continua
in timp real) video, transmiterea electronica
de mesaje pentru serviciul de informatii de
cumparaturi, furnizarea de camere de chat
on-line, servicii de transmitere prin satelit si
servicii de difuzare de televiziune (teledifuziune),
servicii de difuzare prin cablu, difuzare de film
si de televiziune prin retele de comunicatii
mobile, servicii de difuzare prin internet,
furnizarea accesului la site-urile de muzica
digitala pe internet, transmitere de continuturi
vizuale (imagini) prin internet, difuzarea de
programe prin internet, difuzarea de programe
de televiziune folosind servicii de televiziune
video la cerere si servicii de televiziune cu
vizionare cu plata, difuzare video la cerere,
furnizare de acces la un portal internet care
contine programe video la cerere, difuzarea de
programe de televiziune prin cablu, transmiterea
de programe de televiziune, difuzarea de
televiziune, transmiterea de continut multimedia
prin retele de comunicatii, inchiriere de masini
si aparate de telecomunicatii, inchiriere de
echipament de difuzare, inchiriere de decodoare
(set-top boxes).

───────

(210) M 2021 04146
(151) 25/05/2021
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT OF ROMANIA,
STRADA LISABONA, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011787,
ROMANIA

(540)

JA JOB INCUBATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F7941D), verde (HEX #008651), gri
(HEX #58595B)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 04147
(151) 25/05/2021
(732) MIHAIESCU VASILE, STRADA

BANU MARACINE, NR.16,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, AP.
07, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

KARUSEL AUTO SPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.09

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

clase:
35. Servicii de publicitate privind automobilele,
servicii de publicitate privind industria
automobilelor, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la piese
pentru automobile, publicitate, administrarea
afacerilor, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule.
37. Curățarea automobilelor, curățare completă
pentru automobile, reparații și întreținere de
automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, verificare de automobile și
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de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreținere și de reparație, reparații de
automobile, întreținerea automobilelor, spălarea
mașinilor, spălare, spălarea autovehiculelor,
servicii de spălare de autovehicule, servicii
de spălare cu presiune, spălare de vehicule,
curățare și spălare a autovehiculelor, servicii
de spălare a vehiculelor, reparații de caroserie,
servicii de recondiționare automobile, servicii
de service pentru repararea autovehiculelor,
curățarea și lustruirea autovehiculelor, curățarea
vehiculelor cu motor, spălătorii cu autoservire,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparații,
servicii de curățare pentru autovehicule terestre,
recondiționarea vehiculelor, vehicule (curățarea
-lor), șlefuire (curățare) de vehicule, întreținerea
vehiculelor cu motor, servicii de spălare de
vehicule, tratamente preventive contra ruginii,
pentru vehicule, montare (instalare) de accesorii
pentru vehicule, servicii de întreținere a
vehiculelor comerciale, servicii de service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii de service pentru
repararea vehiculelor, servicii de întreținere a
geamurilor de vehicule, servicii de curățare,
lustruire și ceruire a vehiculelor, furnizarea de
servicii ale spălătoriilor automate.

───────

(210) M 2021 04148
(151) 25/05/2021
(732) GEORGE-ALIN ILE, STR.

ROZMARINULUI, NR. 26,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

FERMAHOREA DELICII
DIN ȚARA MOȚILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.11; 26.11.05

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
insecte și larve preparate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, ouă
de prepeliță, cârnați, carne afumata, carne
congelată, carne conservată, carne ambalată,
carne de pasăre, carne de vită, carne de rață,
carne de vânat, carne de porc, carne proaspătă,
curcan, mezeluri, paste tartinabile de carne.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, plante,
ciuperci, flori, copaci și produse forestiere,
animale de prăsilă, animale de casă, bovine vii,
cai vii, curcani (vii), găini vii, oi (șeptel), rațe
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vii, porcine vii, pui vii, șeptel, vaci vii, capre vii,
produse agricole brute.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, cotații de preț pentru produse
sau servicii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
desfășurare de vânzări prin licitație, organizare
de vânzări prin licitație, cotații pentru oferte
de licitații, vânzări prin licitații în sectorul
agricol, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu adăposturi și paturi
pentru animale, articole de grădinărit, articole
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu carne, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și
înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți prăjiturele, dulciuri bomboane,
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, băuturi
nealcoolice, bere, băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu animale vii, culturi agricole, produse horticole
si forestiere, fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, plante, copaci, ciuperici, produse
alimentare si hrană pentru animale, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de îngrijire a animalelor,
curățarea animalelor, îngrijirea animalelor,
curățarea animalelor de companie, perierea

animalelor de companie, toaleta animalelor,
țesălarea animalelor, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
oferite de ferme de animale, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, ferme agricole, consiliere cu privire
la creșterea animalelor, consiliere cu privire
la hrănirea animalelor, servicii de creștere a
păsărilor, servicii de creștere de oi, creștere
de cai de rasă, crescătorii de câini, servicii de
reproducție de porcine, servicii de reproducere și
montă, servicii de montă, servicii de piscicultură,
servicii pentru agricultură, servicii silvice,
închiriere de echipamente pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, marcare
de animale, plantare de copaci, servicii de
crescătorie de bovine, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor, furnizare de
informații cu privire la creșterea animalelor,
servicii agricole și veterinare, servicii de
crescatorie de animale.

───────

(210) M 2021 04149
(151) 25/05/2021
(732) TDG AIRCRAFT SRL, INTR.

VIOLETELOR NR. 19B, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

TDG AIRCRAFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

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

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

39. Transport, organizarea de călătorii, transport
aerian, transport aerian de pasageri, transport
aerian de marfă, consultanță în domeniul
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transportului aerian, furnizare de informații
privind transportul aerian, servicii pentru
organizarea transportului pe cale aeriană, pilotaj.
41. Instruire în domeniul pilotajului, servicii
de formare în materie de pilotaj, organizare
și realizare de spectacole aviatice, educație,
divertisment și sport, acreditare de competențe
profesionale, educație și instruire, instruire
profesională, instruire educativă, instruirea
angajaților, instruire de personal, pregătire și
instruire, coaching pentru viață (instruire), cursuri
de instruire scrise, furnizarea de instruire online,
organizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire, publicare de manuale de
instruire, instruire în tehnici de salvare, instruire
în tehnici de comunicare, servicii de instruire
și formare, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, organizare de cursuri de instruire
tehnică, instruire profesională în materie de
aeroporturi, servicii de instruire prestate cu
ajutorul simulatoarelor, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri de
instruire, elaborare de cursuri de instruire și
de examene, servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), furnizare de
cursuri de instruire în domeniul managementului
general, servicii educaționale și de instruire
în domeniul sănătății și securității la locul de
muncă, furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri în vederea pregătirii pentru încadrare în
câmpul muncii.

───────

(210) M 2021 04150
(151) 25/05/2021
(732) MONICA-GABRIELA RAIU, STR.

MARIA TĂNASE NR. 9, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

blue box medical be blue

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.01

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

clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2021 04151
(151) 25/05/2021
(732) CLASSTITUDE BUSINESS BRN

SRL, STR. OTELARILOR, NR. 28,
BL. O4, SC. 1, ET. 5, AP. 35, JUD.
GALAȚI, GALATI, 800585, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CLASStitude

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale prețioase, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, unghii false pentru degetele de la picioare,
adezivi pentru gene, păr și unghii false.
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9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare, ceasuri
inteligente.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală, bile de
masaj, pernuțe de masaj termal, instrumente
de masaj manual, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
acționate electric, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj pentru picioare, role de
spumă pentru masaj, aparate de masaj pentru
ochi, aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru spate,
aparate non-electrice pentru masaj, aparate de
masaj, electrice sau neelectrice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj, aparate de masaj de
uz personal, aparate de masaj prin împachetări
termice, aparate de masaj (de uz medical), paturi
de masaj de uz medical, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz comercial, aparate electrice
pentru masaje estetice, de uz casnic, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, măști faciale bioterapeutice, măști
faciale terapeutice, măști faciale de protecție

pentru uz medical, măști faciale de protecție
pentru uz stomatologic, ventuze medicale,
ventuze din sticlă pentru terapia prin moxibustie.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii pentru animale de
companie, curele de ceas, catarame pentru
curele de ceas, curele din piele pentru ceas,
curele de ceas din piele, curele de ceas din
nailon, curele din plastic pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
curele din materiale sintetice pentru ceasuri,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
curele de ceas din metal, piele sau plastic,
accesorii pentru ceasuri, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de
mână, ceasuri pentru activități sportive, cutii de
ceas, cutii pentru ceasuri, lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, închizătoare pentru ceasuri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, perne pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale de
companie, paturi pentru animalele de companie,
mobilier pentru animalele de companie, culcușuri
portabile pentru animale de companie, mese
pentru periat animale de companie, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, case
de joacă pentru animale de companie, ventuze
(accesorii), ventuze din plastic.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei
pentru construcții, sticlărie, porțelan și ceramică,
aparat de masaj pentru pielea capului, perii
pentru curățarea pielii, perii sonice oscilante
pentru îngrijirea pielii, litiere pentru animale de
companie, cuști pentru animale de companie,
perii pentru animale de companie, perii electrice
pentru animale de companie, mănușă de toaletat
animale de companie, litiere automate pentru
animale de companie, perii pentru toaleta
animalelor de companie, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, periuțe de dinți
pentru animale de companie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor
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de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării pentru
animale de companie, echipamente de sport
pentru animale de companie, lansatoare de
mingi pentru animale de companie, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie.

───────

(210) M 2021 04152
(151) 25/05/2021
(732) IOANA VETURIA FARCASIU, SOS

STEFAN CEL MARE 54, BL 37 SC1
AP 30, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020149, ROMANIA
BUJOR BIRLIGA, SOS STEFAN
CEL MARE 54, BL 37 SC1 AP 30,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020149,
ROMANIA

(540)
Poiana Sașilor

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

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

───────

(210) M 2021 04153
(151) 25/05/2021
(732) ADRIAN DRILEA, BLD. DECEBAL

NR. 7, BL. S12, SC. 1, ET. 7, AP.
19, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

20 WRAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.23

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04154
(151) 25/05/2021
(732) TOVSAT CONF SRL, STRADA

AUGUSTIN PRESECAN 13D,
AP.14, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400505, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NAIT

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2021 04155
(151) 25/05/2021
(732) TYCHE CREATION SRL, STIRBEI

VODA, NR. 16, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

DIRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04156
(151) 25/05/2021
(732) DULCESA R SRL, STR. VI, NR. 27,

JUDEŢ SIBIU, CRISTIAN, SIBIU,
ROMANIA

(540)

dulcesa R

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.07

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apa îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04157
(151) 25/05/2021
(732) ALGABETH COM SRL, STR.

PARULUI NR. 82, SAT POPESTI,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
BRAZI, 100125, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FUNERALIA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
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bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 04158
(151) 25/05/2021
(732) IMPULSE ROMANIA S.R.L.,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
153, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GALT orologeria

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate şi gestiunea afacerilor
comerciale, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
negocierea şi încheierea contractelor referitoare
la comercializarea bunurilor şi utilizarea
serviciilor cu privire la acestea, consultanţă
profesională de afaceri pentru managementul
afacerilor, asistenţă în afaceri şi comercială
în exploatarea sau gestionarea centrelor
şi complexelor comerciale si / sau a
pieţelor comerciale specializate, organizarea şi
aranjarea de evenimente în scopuri comerciale
şi publicitare, lucrări de birou, prezentarea

mărfurilor pe suporturi de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, marketing de
promovare, marketing de produse, vânzări
promoţionale, servicii de fidelizare a clienţilor
pentru activităţi comerciale, promoţionale şi /
sau de publicitate, organizarea şi administrarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau de
publicitate, servicii de publicitate, servicii de
grupare de produse în avantajul terţilor, astfel
încât aceştia să le achiziţioneze comod,
in special ceasuri, bijuterii, instrumente de
orologerie şi cronometrice şi piesele şi
accesoriile acestora, precum acele pentru
ceas, cutiile din metal preţios pentru ace,
acele din metale preţioase, ancorele (fabricarea
ceasurilor), pendule (ceasornicărie), butoaie
(ceasornicărie), cadranuri (ceasornicărie), benzi
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (prezentare),
mişcări pentru ceasuri si piese ale
acestora şi accesorii, ceasuri cu pendul,
arcuri pentru ceasuri, catarame din metale
preţioase, ceasuri, ceasuri de mână, brelocuri
(bijuterii), lanţuri de ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii pentru ceasornicărie, cronografe(ceasuri),
cronometre, ceasuri de control (ceasuri maşter),
ceasuri atomice, ceasuri şi ceasuri electrice,
ceasuri electronice, ceasuri mecanice, ceasuri
automate, ceasuri cu cuarţ, ceasuri cu alarmă
electrice, ceasuri cu alarmă electronice, ceasuri
cu alarmă mecanice, ceasuri cu alarmă
din cuarţ de toate felurile şi toate piesele
şi accesoriile acestora, ceasuri de perete,
cronoscoape, ceasuri inteligente, dispozitive
de cronometrare a sporturilor, dispozitive de
măsurare şi instrumente de marcare a timpului
care nu sunt incluse în alte clase, metale
preţioase şi aliajele acestora şi produse din
metale preţioase sau acoperite cu acestea,
neincluse în alte clase, pietre preţioase, bijuterii,
aur (obiecte de imitaţie), pietre semipreţioase,
curele pentru ceasuri de mână, cristale de ceas,
curele de ceas, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în magazine şi on-line, prin catalog,
prin poştă, telefon, radio şi televiziune şi prin
alte mijloace electronice, de ceasuri, bijuterii si
accesorii ale acestora, prezentare de produse de
ceasornicărie şi de bijuterii prin toate mijloacele
de comunicare, pentru vânzare cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovarea
vânzărilor de bijuterii şi produse de ceasornicărie
pentru terţi, servicii de publicitate, marketing şi
relaţii publice, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale si/sau publicitare, organizarea şi
efectuarea de prezentări de produse, efectuarea
de programe de bonusuri şi de loialitate,
achiziţii şi suport pentru clienţi, organizarea şi
implementarea de expoziţii în scopuri comerciale
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sau de publicitate, planificarea, crearea
şi implementarea campaniilor publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru comerţ individual şi
general, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, inclusiv pe reţeaua internet,
achiziţia şi loializarea de clienţi prin mesaje
publicitare (trimiterea de mesaje), consultanţă
în afaceri, gestiunea afacerilor comerciale,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, consultanţă privind promovarea
comercială, consultanţă privind promovarea
vânzărilor, promovarea produselor şi serviciilor
terţilor, prin distribuirea de cupoane, organizare
de prezentări în scop comercial, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, organizarea
şi desfăşurarea de prezentări de produse,
gestionare, organizare şi administrare de
programe de stimulare şi fidelizare, organizare
de lansări de produse.
37. Servicii de orologerie (întreţinere şi reparaţii
ceasuri), reparaţia şi întreţinerea ceasurilor,
cronometrelor, aparatelor electronice şi electrice
şi a pieselor acestora, reparaţia şi întreţinerea
bijuteriilor, întreţinerea si reparaţia ceasurilor de
mână, furnizarea de informaţii privind repararea
sau întreţinerea ceasurilor şi a ceasurilor de
mână.

───────

(210) M 2021 04159
(151) 25/05/2021
(732) ALEXANDRU-DARIUS SIMIONCA,

STR.REMUS CRISTIAN BUCUR,
NR.24, JUD. BISTRITA NĂSĂUD,
BISTRITA, 420096, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

CASTEL DRACULA
TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 07.01.01; 24.13.02;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri diverse, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, cu amanuntul si online, servicii de
agenţii de import-export.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii de catering, cazare temporară, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
săli de conferințe, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
conferinte, banchete si alte tipuri de evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
oferite de restaurante, rezervări de camere,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de local public, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de rezervare a
meselor, servicii hoteliere, servicii oferite de
snack-baruri, servire de băuturi alcoolice, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni.

───────
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(210) M 2021 04160
(151) 25/05/2021
(732) ALGABETH COM SRL, STR.

PARULUI NR. 82, SAT POPESTI,
JUD. PRAHOVA, COM. BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
STONTECH

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2021 04161
(151) 25/05/2021
(732) ISHI DI FLORENCE SRL, MUNTII

CARPATI NR.86A, PARTER,
CAMERA NR.1, BLOC 2, SCARA
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DARE TO PAINT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.01.05; 23.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, maro,
galben, argintiu, bleumarin

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

16. Ștampile cu adresă, benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, acuarele/culori
acrilice (picturi), palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, bannere din hârtie,
schițe/planuri, cutii de hârtie sau carton, pânze
pentru pictură, cataloage, benzi desenate,
blocuri de desen, planșete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, fluturați publicitari,
suporturi de antebraț pentru pictori, etichete
din hârtie sau carton, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton, tăvi
de pictură, pensule pentru pictură, pensule
pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau/fără ramă, palete pentru pictori,
pantograme (instrumente de desen), mașini de
tăiat hârtia (rechizite de birou), hârtii pentru
pictură și caligrafie, culori pastel (creioane),
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, portrete, cărți de scris sau de
colorat., benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, acuarele/culori acrilice (picturi),
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artiști, bannere din hârtie, schițe/planuri, cutii
din hârtie sau carton, pânze pentru pictură,
cataloage, benzi desenate, blocuri de desen,
planșete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
fluturași publicitari, suporturi de antebraț pentru
pictori, etichete din hârtie sau carton, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, tăvi de pictură, pensule pentru
pictură, pensule pentru pictori, șevalete pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
palete pentru pictori, pantografe (instrumente de
desen), mașini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
hârtii pentru pictură și caligrafie, culori pastel
(creioane), ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, portrete, cărți de scris
sau de colorat.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afișe publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, managementul afacerilor cu privire
la artiști, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, consultanță
privind strategiile de comunicare în relațiile
publice, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
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cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poștă, întocmirea
extraselor de cont, servicii de registru de cadouri,
facturare, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relații
media, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
întocmirea ștatelor de plată, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, închirierea mașinilor
de fotocopiere, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale
telefonice (preluare apeluri telefonice), profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
vânzări online, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 04162
(151) 25/05/2021
(732) JUARTEXT PRODUCT SRL,

STR. CLUCERU SANDU NR.
2A, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JASOL ECONOMIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
3. Sapunuri, sapun lichid, sapun detergent,
sapunuri cosmetice, detergenti alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi scopuri
medicale, detergenti de uz menajer.
5. Produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), dezinfectanți și antiseptice,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse dezinfectante de uz
menajer, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool
16. Hartie, hârtie de uz casnic, servetele din
hartie, prosoape de hartie, pungi și saci de hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, hârtie igienică
sub formă de rolă, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, role de bucătărie (hârtie)

───────
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(210) M 2021 04163
(151) 25/05/2021
(732) LIBRARIE.NET SRL, STR. RÎULUI,

NR. 320, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200745, DOLJ, ROMANIA

(540)

Librarie.net

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.07.01; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, agende datate, ace cu
gămălie (papetărie), hârtie, carton şi produse
din sceste materiale, neincluse în alte clase,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, pensule,
caractere tipografice
35. Creare de texte publicitare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04164
(151) 25/05/2021
(732) CEPROM S.A., STR. FÂNTÂNELE,

F.N., JUD. SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

ST CEPROM SAFETY TESTED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18

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

35. Servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, asistență în afaceri,
date referitoare la afaceri, furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul activităților
comerciale, management în procesele de
afaceri, înregistrarea de comunicate scrise și
de date, întocmire de rapoarte economice,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, realizarea de studii
de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, servicii de consultanță și
de management al afacerilor, servicii de
evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii pentru strategia și
planul de afaceri, supervizare de afaceri,
supervizarea administrării afacerilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, compilarea
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de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul computerizat
al fişierelor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, servicii de lobby
comercial, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de secretariat, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, procesarea cuvintelor.
42. Testare, autentificare și controlul calității,
analiza apelor, analiza și evaluarea design-
ului produselor, analiza și evaluarea dezvoltării
produselor, analiză a designului de produs,
analiză a dezvoltării produselor, cercetare
clinică, certificare (controlul calității), certificarea
conformității produselor, consultanță privind
asigurarea calității, consultanță în materie de
control al calității, consultanță tehnică în materie
de testare, consultanță și testare în materie
de siguranță a produselor de consum, control
de calitate pentru servicii, control de calitate
și testare, control tehnic și inspecție, controlul
calității, controlul calității materiilor brute,
controlul calității pentru terți, controlul calității
materialelor de construcții, controlul calității
privind igiena alimentară, controlul calității
privind software-ul de calculator, controlul calității
produselor fabricate, controlul calității produselor
fabricate parțial, controlul calității produselor
pentru pământ, controlul calității produselor
și serviciilor, controlul calității recipientelor din
sticlă, controlul calității referitoare la sisteme
de calculatoare, dezvoltare de metode de
măsurare și de testare, dezvoltare de metode
de testare, dezvoltare și testare a metodelor de
producție chimică, efectuare de teste industriale,
evaluare a designului de produs, evaluare a
dezvoltării produselor, evaluare științifică de
riscuri, evaluarea calităţii, evaluarea calității
produselor, evaluarea performanțelor privind
procesarea datelor raportate la un sistem de
referință, evaluarea performanțelor sistemelor
computerizate raportate la un sistem de referință,
evaluarea siguranței produselor, examinarea
produselor fabricate sudate în vederea
determinării calității acestora, examinarea
produselor fabricate sudate în vederea
determinării proprietăților acestora, examinarea
produselor fabricate sudate în vederea
determinării structurii acestora, inspectarea
mărfurilor în vederea controlului calității,
inspecția aparatelor, inspecția instalațiilor și
utilajelor, inspecția instrumentelor de cântărit,

inspecția instrumentelor de semnalizare,
inspecția produselor alimentare, proiectare
și testare de produse noi, proiectare și
testare în vederea dezvoltării de produse
noi, realizare de teste de control al calității,
servicii de autentificare, servicii de analiză
și de testare referitoare la aparate pentru
ingineria electrică, servicii de autentificare
(control) de date transmise prin telecomunicații,
servicii de autentificare (control) de mesaje
transmise prin telecomunicații, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologia
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de cercetare și dezvoltare, servicii de certificare
a eficienței energetice a clădirilor, servicii de
certificare de date transmise prin telecomunicații,
servicii de certificare de mesaje transmise
prin telecomunicații, servicii de consultanță în
materie de testare a materialelor, servicii de
consultanță în materie de testare a produselor,
servicii de control de calitate și de autentificare,
servicii de inginerie referitoare la diagnosticarea
circuitelor integrate, servicii de inspectare a
conductelor, servicii de inspecție tehnică, servicii
de laborator, servicii de proiectare legate de
uneltele de testare a transmisiei de date, servicii
de testare a compatibilității electromagnetice,
servicii de testare a securității tehnologice,
servicii de testare asistate de calculator, servicii
de testare de control al calității de utilaje
industriale, servicii de testare de control al
calității pentru echipament forestier, servicii de
testare de control al calității pentru echipament
horticol, servicii de testare de control al calității
pentru utilaje agricole, servicii de testare de
materiale, servicii de testare nedistructivă,
servicii de testare pentru certificarea calității sau
a standardelor, servicii de testare tehnică, servicii
de testare în scopul diagnosticării asistată
de calculator, servicii de testare științifică,
servicii de teste de conformitate, servicii tehnice
de măsurare, servicii tehnice de măsurare
și testare, supravegherea proceselor pentru
asigurarea calității, testare de aparate în
domeniul ingineriei electrice, testare de aparate
în domeniul ingineriei electrice, în scopuri
de atestare, testare, analiză și evaluare a
produselor terților în vederea certificării, testare,
analiză și evaluare a serviciilor terților în
vederea certificării, testare, analiză și evaluare
de produse și servicii ale altor persoane, în
scopul certificării, testare, analiză și monitorizare
a semnalelor de navigație, testare, analiză și
monitorizare a semnalelor de telecomunicații,
testare de componente, testare de control al
calității pentru produse, testare de echipamente
informatice, testare de materii prime, testare de
produse noi, testare de programe de calculator,
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testare de sisteme de prelucrare electronică a
datelor, testare de substanțe chimice, testare de
utilaje, testare industrială asistată de calculator,
testare industrială de lucrări de inginerie, testare
metalurgică, testare și analiză de materiale,
testare științifică asistată de calculator, testarea
alimentelor, testarea calității produselor în scopul
certificării, testarea de computere, testarea de
toxicitate în scopuri de cercetare, testarea
filtrelor, testarea funcționalității aparatelor și
instrumentelor, testarea materialelor pentru
detectarea defecțiunilor, testarea materialelor
textile, testarea produselor, testarea siguranței
produselor de consum, testarea și evaluarea
materialelor, teste de control al calității,
teste de inginerie, teste de securitate pentru
macarale, teste de securitate referitoare la
echipamentele de ridicare, teste de siguranță
pentru echipamente și instalații sub presiune,
teste industriale, verificarea calității produselor,
analiză chimică, cercetare chimică, studii clinice,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), stocarea
electronică a datelor, audit energetic, inginerie,
cercetare geologică, proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, expertize topografice,
cercetare mecanică, cercetare în domeniul
fizicii, platforma ca serviciu (paas), servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, software ca serviciu (saas),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile.

───────

(210) M 2021 04165
(151) 25/05/2021
(732) ANDREI-SILVIU LĂLUCIU,

STR. NICOLAE BOBOC NR.18,
AP.10, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

Privé BY ADRIANA VARVAROI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.02

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

clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de manichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii prestate de saloane de
manichiură, manichiură, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de salon de coafor pentru femei, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
servicii de consultanță în materie de îngrijire a
frumuseții, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr

───────
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(210) M 2021 04166
(151) 25/05/2021
(732) PESCADO GRUP SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEȚUL
BACĂU, BUHUSI, 605100, BACĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(540)

LA BĂCĂNIE by BONITO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare din producţie proprie
şi a unor terţi (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2021 04167
(151) 25/05/2021
(732) AXIAL LOGISTICS SRL, DRUMUL

INTRE TARLALE 41C, BIROUL NR.
26, ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AXIAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.03

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

clase:
35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea societăților
comerciale (pentru terți), administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență în afaceri, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în materie de management,
asistență în conducerea afacerilor, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, furnizarea de
informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte pentru terțiprivind
achiziția și vânzarea de produse, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
administrării afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de administrare de
stocuri, servicii de administrare comercială
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pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de funcții administrative, servicii
de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, achiziții de
contracte pentru terți de furnizare de energie,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agențiilor
de export, servicii ale agențiilor de import,
servicii de achiziții, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare

prin licitație publică, administrare în materie
de activități de marketing, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
crearea materialului publicitar, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea de
informații de marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing destinat
unui anumit scop, împărțirea de eșantioane
de produse, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare și plasare de
reclame, organizarea de publicitate, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
pregătirea și distribuirea reclamelor, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
publicare de materiale publicitare, publicitate,
servicii de lansare de produse, servicii de
marketing, servicii de merchandising, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de promovare, servicii de publicitate, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii promoționale comerciale.
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amplasare de cabluri, amplasare de oleoducte,
amenajarea spațiilor comerciale, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate,
amplasarea conductelor, aplicare de substraturi
(izolare), aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite (izolare), aplicarea
de straturi de protecție de suprafață (izolare),
armături din mortar pentru fundații, asamblare
de case prefabricate, construcția de clădiri,
construcția de instalații de stocare de petrol și
gaze, construcția de platforme de exploatare,
construcția de rețele de transport subterane,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcția de structuri pentru depozitarea
gazului natural, construcția de structuri pentru
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depozitarea petrolului brut, construcția de țevi
de exploatare, construcția standurilor de expoziții
și magazine, construcție de centrale de energie
eoliană, construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de conducte, construcție de galerii,
construcție de instalații publice, construcție de
instalații solare utilitare, construcție de lucrări
publice, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de proprietăți industriale,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construcție de structuri pentru transportul
gazelor naturale, construcție de tuneluri,
construcție de ziduri, construcții, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
instalații de stocare subterană, construcții de
instalații de energie geotermală, construcții de
puțuri subterane, construcții pe uscat (onshore),
construire de instalații de alimentare cu apă,
construire de structuri subterane, consultații
pentru construcții, demolare de construcții civile,
demolare de structuri, demontare de structuri,
dezmembrare de utilaje industriale, dragarea
solului, excavare, furnizarea de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de conducte,
instalare și reparare de conducte, lucrări de
construcție de structuri din oțel, lucrări de
construcții subterane legate de cablare, lucrări
de construcții subterane legate de canale de
scurgere, lucrări de instalații sanitare, montarea
și îngroparea cablurilor, montarea izolației
termice la clădiri, reparare de evacuatoare
de gunoi, rezidire și reconstruire a furnalelor,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri,
servicii de construcții, servicii de dezmembrare,
servicii de inginerie civilă subterană, servicii
de instalații electrice, supraveghere a lucrărilor
de construcții, dezinfecție, forare, ameliorarea
solului, curățare de rezervoare, curățare de
rezervoare de depozitare, curățare de zone
urbane, curățarea abrazivă a suprafețelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, închiriere și întreținere
de platforme de lucru, instalare de aparate
pentru economisirea energiei, instalare de
cazane, instalare de cuptoare industriale,
instalare de dispozitive pentru dedurizarea
apei, instalare de echipamente industriale
sub presiune, instalare de generatoare de
electricitate, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locativ, instalare de utilaje, instalare de utilaje
industriale, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate

electrice, instalarea aparatelor sanitare, instalații
de mașinării electrice și de generatoare,
instalații de sisteme hidroenergetice, întreținere
de aparate pentru purificarea apei, întreținere
de echipamente pentru controlul poluării apei,
întreținere de utilaje industriale, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere și
reparații de instalații de stocare, întreținere
și reparații de rezervoare de depozitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
montare (instalare) de sisteme de depozitare,
reparare de mașini industriale pentru tratarea
deșeurilor, reparare de mașini pentru tratarea
deșeurilor organice, reparații sau întreținere de
rezervoare de depozitare, revizii generale de
utilaje, ridicarea deșeurilor (curățare), servicii
de consiliere cu privire la repararea sistemelor
de controlare a mediului, servicii de consiliere
cu privire la montarea accesoriilor, servicii de
curățare industrială, servicii de curățenie, servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, servicii
de evacuare (curățenie), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii de
instalare pentru utilaje, închiriere de aparate de
curățat, închiriere de echipamente de curățat,
închiriere de echipamente de ridicat, închiriere
de echipamente de șantier, închiriere de unelte
de construcție.
39. Ambalarea, antrepozitare vamală,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de aparate
electrice, depozitare de aparate casnice,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare
de containere și de mărfuri, depozitare de
deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitare de deșeuri radioactive, depozitare
de elemente componente, depozitare de
energie și combustibili, depozitare de produse,
depozitare de vehicule, depozitare temporară
de livrări, depozitare și livrare de bunuri,
depozitarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor
contaminate, depozitarea mărfurilor, furnizare
de informații despre servicii de depozitare
temporară, furnizare de informații despre
servicii de înmagazinare, furnizare de locatii
pentru autodepozitare pentru terti, încărcarea
și descărcarea de vehicule, furnizarea de
servicii de depozitare la bord, informații în
domeniul depozitării, înmagazinare, închiriere
de spații pentru depozitare, prestare de
servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, servicii de ambalare, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de depozitare securizată (transport),
stocare, umplerea mașinilor și a containerelor,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
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și depozitare, colectare de deșeuri lichide,
colectarea de deșeuri prin intermediul rețelei
publice de canalizare, distribuire de energie
reciclabila, transport de deșeuri, transportarea
deșeurilor către groapa de deșeuri, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de mașini de
ambalat, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, închirieri de mașini și
aparate de încărcare și descărcare, descărcare
(transport) de deșeuri, logistică de transport,
organizarea serviciilor de transport, salvare,
recuperare și remorcare (transport), transport și
livrare de bunuri.
40. Controlul poluării apei, epurarea apei,
regenerarea aerului, generare de electricitate,
asamblare de produse pentru terți, asamblare
de materiale la comandă pentru terți,
asamblare la comandă de componente
electronice pentru asistenți digitali personali
(pda-uri), fabricare la comandă de componente,
dispozitive și circuite de semiconductoare,
generare de electricitate din energia eoliană,
imprimare 3d, casare de vehicule, debitarea
materialelor, decapare, decontaminarea solului,
decontaminarea materialelor periculoase,
demagnetizare, eliminarea anumitor substanțe
chimice specifice din fluidele de prelucrare
chimică, extrudarea de aliaje metalice,
extrudarea materialelor din plastic, frezare,
furnizare de informații privind tratarea
materialelor, lipirea metalelor, polimerizare,
polizare, prelucrare de metale, prelucrare
de piese pentru alte persoane (servicii de
prelucrare mecanică), prelucrarea catalizatorilor
de ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea materialelor plastice, presarea
metalelor, rabotare, reciclarea și tratamentul
gunoiului, recuperarea metalelor prețioase,
servicii de distrugere a unităților de disc,
servicii de tratare a solului, a deșeului sau a
apei (servicii de refacere a mediului), tăiere
de metale, tratament electrochimic, tratarea
metalelor, tratarea și reciclarea ambalajelor,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
de zdrobit deșeuri, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
prelucrarea chimică, închiriere de echipamente
pentru mașini folosite la asamblare, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere de mașini pentru

compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, închiriere de mașini
și aparate pentru compactarea deșeurilor,
închiriere de mașini și aparate pentru zdrobirea
deșeurilor, închirieri de echipamente pentru
epurarea apei.

───────

(210) M 2021 04168
(151) 25/05/2021
(732) EUROART CONSTRUCT SRL,

STR. SLAVESTI NR. 12, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EUROART

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
6. Ţigle metalice, tiglă metalică cu acoperire
de piatră naturală, borduri metalice, pavaje
metalice, grile metalice, grilaje metalice,
spaliere metalice, cadre metalice, şarpante
metalice, casete metalice, lăzi metalice, armături
metalice, structuri metalice, podele metalice,
planşee metalice, acoperişuri metalice, plinte
metalice, cornişe metalice, plafoane metalice,
şipci metalice, şipci de gard, metalice, bride
metalice, mulaje metalice, dreptare metalice,
dale metalice, jgheaburi metalice, plăci metalice,
panouri metalice, profile metalice, pardoseli
metalice, grinzi metalice, carosabile din metal,
console (din metal), lambriuri din metal, scări din
metal, arcade din metal, balustrade din metal,
parapete din metal, piloni din metal, faţade
din metal, metale de placare, plăci profilate
(metalice), cadre metalice (construcţii), bride
metalice (coliere), structuri modulare metalice,
profile metalice (semifabricate), rigole metalice
stradale, piese metalice ştanţate, segmente
metalice fasonate, cărămizi pentru construcţii
(metal), şine glisante din metal, blocuri refractare
din metal, plase din metale, canale de scurgere
metalice, rigole metalice de scurgere, cofraje
metalice pentru beton, ventilatoare metalice
pentru acoperişuri, versante metalice pentru
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acoperiş, componente metalice pentru acoperiş,
table pentru acoperişuri metalice, materiale
metalice pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, construcţii cu structuri
metalice, foi metalice pentru acoperişuri, tabla,
tabla cutata, table metalice pentru acoperişuri,
coame metalice de acoperiş, învelitori metalice
pentru acoperişuri, garduri şi panouri metalice,
conducte metalice, feronerie din metal pentru
construcţii, componente prefabricate pentru
construcţii (metal), articole din metal pentru
placare, şarpante de acoperiş din metal, panouri
metalice izolante pentru construcţii, profiluri
metalice cu izolare termică, metale, metale
comune şi aliajele lor, tabla metalica, metale
neferoase şi aliajele lor, metale comune,
brute sau semiprelucrate, pentru prelucrarea
ulterioară, articole de fierarie, piuliţe, buloane
şi brăţări metalice, încuietori şi chei metalice,
materiale de sudură, cabluri, fire şi lanţuri,
din metal, uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru
ferestre din metal, indicatoare şi panouri de
informare şi publicitare, din metal, cutii de valori
şi seifuri, din metal, statui şi obiecte de artă
din metale commune, containere, articole de
transport şi ambalare din metal, articole de
ambalat, de învelit şi de balotat, din metal,
distribuitoare din metal, materiale pentru căile
ferate, ţevi, tuburi şi furtunuri şi garnituri, inclusiv
supape, din metal, materiale neprocesate
sau semi-procesate din metal, materiale de
construcţii şi elemente din metal, articole
de fierărie, construcţii transportabile metalice,
metale comune si aliajele lor, materiale metalice
pentru caile ferate, produse de lăcătuşerie
şi feronerie metalică, tuburi metalice, produse
metalice necuprinse in alte clase, materiale
de construcții și elemente din metalminereuri,
bandă hidroizolatoare din aluminiu pentru
îmbinări ale acoperișurilor, bandă hidroizolatoare
din plumb pentru îmbinări ale acoperișurilor.
19. Materiale hidroizolatoare (nemetalice),
membrane hidroizolatoare din materiale plastice
sintetice, structuri și construcții nemetalice
transportabile, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre, lemn
și lemn artificial, piatră, rocă, argilă și minerale,
smoală, gudron, bitum și asphalt, blindaje, nu din
metal, chit pentru tencuială, pavaje prefabricate
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de informare cu privire la
aspecte comerciale, organizare de cumpărături
colective, servicii de intermediere comercială,
servicii de comandă, servicii de achiziţie pentru
alte persoane (achiziţie de produse şi servicii
pentru alte întreprinderi), asistenţă în domeniul

afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale şi
servicii administrative, în special consultanţă cu
privire la organizarea şi conducerea afacerilor,
administraţie comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, inclusiv prin
internet, precum şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping şi servicii de vânzare prin
corespondenţă online sau prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă în legătură cu
articole de construcţie, de bricolaj şi de grădină,
consultanţă şi informare în legătură cu serviciile
menţionate anterior, cuprinse în această clasă,
servicii de gestiune comercială cu privire la
proprietăţi, imobiliare, clădiri, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu țigle
metalice, țigle metalice de acoperișuri, țigle
metalice pentru acoperișuri, acoperișuri din țiglă,
țigle de acoperiș, nemetalice, țigle ceramice
pentru acoperiș, țigle ceramice smălțuite, țigle
nemetalice, țigle.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, instalare de acoperișuri, instalare
de plafoane, izolarea acoperișului, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
lucrări de realizare a învelitorilor de acoperiș,
restaurare de acoperișuri, servicii de aplicare
de acoperiri protectoare pe suprafețele
exterioare ale clădirilor, servicii de construcții,
instalare de structuri temporare pentru expoziții
comerciale, construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, instalare, întreținere și reparare
HVAC (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
reparații și întreținere de clădiri, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, decorare
de clădiri, edificare construcții prefabricate,
informații în domeniul reparațiilor, instalare de
aparate pentru economisirea energiei, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
instalare de jgheaburi pentru apa de ploaie,
instalare de materiale izolatoare, instalarea
armăturilor pentru clădiri, instalarea de uși și
ferestre, întreținerea și repararea jgheaburilor
de acoperiș, recondiționarea betonului, renovare
de proprietăți, renovarea interioară a clădirilor,
managementul proiectului de construcţie,
întreținerea și repararea clădirilor, conținutul
clădirii, utilitățile din clădire și piese și accesorii
pentru clădiri, vopsire şi decorare de clădiri,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă cu
privire la toate serviciile menţionate anterior.
42. Servicii de planificare arhitecturală și urbană,
planificare pentru construcţii şi clădiri, de
asemenea în cadrul dezvoltării de proiecte,
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consultanţă tehnică în materie de clădiri noi,
întreţinere, renovare, urbanizare şi amenajarea
teritoriului, servicii furnizate de arhitecți, ingineri,
arhitecți specializați, proiectarea de locuinţe,
întocmirea de rapoarte de specialitate de
către ingineri, consultanţă tehnică şi expertize,
cercetare tehnică, consiliere în domeniul
dezvoltării de produse, dezvoltare de planuri de
construcţii şi de proiecte, servicii de inginerie
pentru construcţii, dezvoltare și creație de
proiecte de construcție pentrulocuințe la cheie.

───────

(210) M 2021 04169
(151) 25/05/2021
(732) AXIAL LOGISTICS SRL, DRUMUL

INTRE TARLALE 41C, BIROUL NR.
26, ET. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
e-deseu.ro

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

35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea societăților
comerciale (pentru terți), administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență în afaceri, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în materie de management,
asistență în conducerea afacerilor, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, furnizarea de
informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte pentru terțiprivind
achiziția și vânzarea de produse, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
administrării afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de administrare de
stocuri, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de comandă cu ridicata,

servicii de funcții administrative, servicii
de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, achiziții de
contracte pentru terți de furnizare de energie,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agențiilor
de export, servicii ale agențiilor de import,
servicii de achiziții, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, administrare în materie
de activități de marketing, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
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și de telefonie, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
crearea materialului publicitar, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea de
informații de marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing destinat
unui anumit scop, împărțirea de eșantioane
de produse, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare de
lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare și plasare de
reclame, organizarea de publicitate, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
pregătirea și distribuirea reclamelor, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
publicare de materiale publicitare, publicitate,
servicii de lansare de produse, servicii de
marketing, servicii de merchandising, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de promovare, servicii de publicitate, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii promoționale comerciale.
37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amplasare de cabluri, amplasare de oleoducte,
amenajarea spațiilor comerciale, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate,
amplasarea conductelor, aplicare de substraturi
(izolare), aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite (izolare), aplicarea
de straturi de protecție de suprafață (izolare),
armături din mortar pentru fundații, asamblare
de case prefabricate, construcția de clădiri,
construcția de instalații de stocare de petrol și
gaze, construcția de platforme de exploatare,
construcția de rețele de transport subterane,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcția de structuri pentru depozitarea
gazului natural, construcția de structuri pentru
depozitarea petrolului brut, construcția de țevi
de exploatare, construcția standurilor de expoziții
și magazine, construcție de centrale de energie

eoliană, construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de conducte, construcție de galerii,
construcție de instalații publice, construcție de
instalații solare utilitare, construcție de lucrări
publice, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de proprietăți industriale,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construcție de structuri pentru transportul
gazelor naturale, construcție de tuneluri,
construcție de ziduri, construcții, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
instalații de stocare subterană, construcții de
instalații de energie geotermală, construcții de
puțuri subterane, construcții pe uscat (onshore),
construire de instalații de alimentare cu apă,
construire de structuri subterane, consultații
pentru construcții, demolare de construcții civile,
demolare de structuri, demontare de structuri,
dezmembrare de utilaje industriale, dragarea
solului, excavare, furnizarea de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de conducte,
instalare și reparare de conducte, lucrări de
construcție de structuri din oțel, lucrări de
construcții subterane legate de cablare, lucrări
de construcții subterane legate de canale de
scurgere, lucrări de instalații sanitare, montarea
și îngroparea cablurilor, montarea izolației
termice la clădiri, reparare de evacuatoare
de gunoi, rezidire și reconstruire a furnalelor,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri,
servicii de construcții, servicii de dezmembrare,
servicii de inginerie civilă subterană, servicii
de instalații electrice, supraveghere a lucrărilor
de construcții, dezinfecție, forare, ameliorarea
solului, curățare de rezervoare, curățare de
rezervoare de depozitare, curățare de zone
urbane, curățarea abrazivă a suprafețelor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, închiriere și întreținere
de platforme de lucru, instalare de aparate
pentru economisirea energiei, instalare de
cazane, instalare de cuptoare industriale,
instalare de dispozitive pentru dedurizarea
apei, instalare de echipamente industriale
sub presiune, instalare de generatoare de
electricitate, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locativ, instalare de utilaje, instalare de utilaje
industriale, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate
electrice, instalarea aparatelor sanitare, instalații
de mașinării electrice și de generatoare,
instalații de sisteme hidroenergetice, întreținere
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de aparate pentru purificarea apei, întreținere
de echipamente pentru controlul poluării apei,
întreținere de utilaje industriale, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere și
reparații de instalații de stocare, întreținere
și reparații de rezervoare de depozitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
montare (instalare) de sisteme de depozitare,
reparare de mașini industriale pentru tratarea
deșeurilor, reparare de mașini pentru tratarea
deșeurilor organice, reparații sau întreținere de
rezervoare de depozitare, revizii generale de
utilaje, ridicarea deșeurilor (curățare), servicii
de consiliere cu privire la repararea sistemelor
de controlare a mediului, servicii de consiliere
cu privire la montarea accesoriilor, servicii de
curățare industrială, servicii de curățenie, servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, servicii
de evacuare (curățenie), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii de
instalare pentru utilaje, închiriere de aparate de
curățat, închiriere de echipamente de curățat,
închiriere de echipamente de ridicat, închiriere
de echipamente de șantier, închiriere de unelte
de construcție.
39. Ambalarea, antrepozitare vamală,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de aparate
electrice, depozitare de aparate casnice,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare
de containere și de mărfuri, depozitare de
deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitare de deșeuri radioactive, depozitare
de elemente componente, depozitare de
energie și combustibili, depozitare de produse,
depozitare de vehicule, depozitare temporară
de livrări, depozitare și livrare de bunuri,
depozitarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor
contaminate, depozitarea mărfurilor, furnizare
de informații despre servicii de depozitare
temporară, furnizare de informații despre
servicii de înmagazinare, furnizare de locatii
pentru autodepozitare pentru terti, încărcarea
și descărcarea de vehicule, furnizarea de
servicii de depozitare la bord, informații în
domeniul depozitării, înmagazinare, închiriere
de spații pentru depozitare, prestare de
servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, servicii de ambalare, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de depozitare securizată (transport),
stocare, umplerea mașinilor și a containerelor,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
și depozitare, colectare de deșeuri lichide,
colectarea de deșeuri prin intermediul rețelei
publice de canalizare, distribuire de energie

reciclabila, transport de deșeuri, transportarea
deșeurilor către groapa de deșeuri, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de mașini de
ambalat, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, închirieri de mașini și
aparate de încărcare și descărcare, descărcare
(transport) de deșeuri, logistică de transport,
organizarea serviciilor de transport, salvare,
recuperare și remorcare (transport), transport și
livrare de bunuri.
40. Controlul poluării apei, epurarea apei,
regenerarea aerului, generare de electricitate,
asamblare de produse pentru terți, asamblare
de materiale la comandă pentru terți,
asamblare la comandă de componente
electronice pentru asistenți digitali personali
(pda-uri), fabricare la comandă de componente,
dispozitive și circuite de semiconductoare,
generare de electricitate din energia eoliană,
imprimare 3d, casare de vehicule, debitarea
materialelor, decapare, decontaminarea solului,
decontaminarea materialelor periculoase,
demagnetizare, eliminarea anumitor substanțe
chimice specifice din fluidele de prelucrare
chimică, extrudarea de aliaje metalice,
extrudarea materialelor din plastic, frezare,
furnizare de informații privind tratarea
materialelor, lipirea metalelor, polimerizare,
polizare, prelucrare de metale, prelucrare
de piese pentru alte persoane (servicii de
prelucrare mecanică), prelucrarea catalizatorilor
de ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea materialelor plastice, presarea
metalelor, rabotare, reciclarea și tratamentul
gunoiului, recuperarea metalelor prețioase,
servicii de distrugere a unităților de disc,
servicii de tratare a solului, a deșeului sau a
apei (servicii de refacere a mediului), tăiere
de metale, tratament electrochimic, tratarea
metalelor, tratarea și reciclarea ambalajelor,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
de zdrobit deșeuri, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
compactarea deșeurilor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
prelucrarea chimică, închiriere de echipamente
pentru mașini folosite la asamblare, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere de mașini pentru
compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, închiriere de mașini
și aparate pentru compactarea deșeurilor,
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închiriere de mașini și aparate pentru zdrobirea
deșeurilor, închirieri de echipamente pentru
epurarea apei.

───────

(210) M 2021 04170
(151) 25/05/2021
(732) NARADA EDU SRL, STR.

IOVITA NR. 23-27, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
NaradiX

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, software, aplicații
software descărcabile, software educational,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, agende electronice, aparate de
înregistrare, aparate de programare a timpului,
aparate de copiere, aparate și instrumente
multimedia, dicționare electronice, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, cinematografe
de realitate virtuală (VR), dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, DVD playere, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
carduri cu memorie read only (ROM), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie secure digital (SD), carduri de
plastic codificate, carduri inteligente codificate,
CD-uri goale, CD-uri audio, discuri cu memorie,
dispozitive de memorie, dispozitive de memorie

flash portabile, DVD-uri, memorii optice, memorii
electronice, memorie flash, magnetofoane,
înregistrări digitale, înregistrări de sunet,
memorii usb, suporturi de date, stickuri de
memorie, suporturi de date electronice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi digitale de
înregistrare, unități de stocare hibride (SSHD),
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, video discuri,
unități de stocare (SSD), unități de hard disk,
conținut media, baze de date computerizate,
benzi înregistrate, discuri compacte înregistrate,
discuri preînregistrate, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
suporturi de înregistrare (optice), orare
electronice, holograme, repertoare electrice sau
electronice, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, înregistrări magnetice, magneti,
aparate audio-vizuale, difuzoare inteligente,
aparatură audio, boxe, căști, casetofoane,
căști pentru muzică, căști audio, căști fără
fir, difuzoare, echipamente de audio portabile,
microfoane, MP3-playere, telefoane, ceasuri
inteligente, ceasuri computerizate cu funcție
de recunoaștere a amprentei, dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, cititoare de cărți electronice, cărți
înregistrate pe disc, casete preînregistrate,
discuri (înregistrări audio), clipuri video
preînregistrate, discuri înregistrate cu conținut
video, discuri înregistrate cu conținut audio,
filme descărcabile, documente informatice
în format electronic, DVD-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări video
descărcabile, înregistrări multimedia, înregistrări
audio, imagini holografice, grafică digitală
(software descărcabil), muzică digitală
descărcabilă, medii descărcabile, manuale
de instruire în format electronic, manuale
cu instrucțiuni în format electronic, manuale
de pregătire sub formă de programe de
calculator, materiale descărcabile pentru cursuri
didactice, publicații electronice interactive,
publicații electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, reviste electronice,
transmisii video, tablete, terminale multimedia,
transmițătoare optice, playere multimedia,
videoproiectoare, televizoare, sisteme home
cinema, retroproiectoare, receptoare video,
rame foto digitale, proiectoare de imagini,
calculatoare, calculatoare portabile, laptopuri,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, aplicații software
descărcabile, software descărcabil, software
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educational, aparate de traducere în limbi
străine, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, cititoare de cărți electronice,
calculatoare tip tablete.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, cărți, culegeri de exerciții,
cărți educative, coperţi (papetărie) pentru cărți,
supracoperte pentru cărți, reviste profesionale,
reviste juridice, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, materiale educative și
didactice, tipărituri, materiale educative tipărite,
afișe, reproduceri grafice, buletine informative
tipărite, manuale, agende, almanahuri, anuare
(publicații tipărite), broșuri, carduri educative
din hârtie sau carton, carnete cu informaţii,
cartonașe imprimate din hârtie sau carton,
cartonașe informative tipărite din hârtie sau
carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste, articole
pentru legătorie, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee, publicaţii periodice, publicații imprimate,
buletine de știri (materiale tipărite), produse
de imprimerie, buletine informative, reprezentări
grafice, postere, cărţi de scris sau de colorat,
manuale, materiale de instruire sau învățământ
tipărite (cu excepția aparatelor).
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri, furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de dezvoltare personală, educație, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,

traducere lingvistică, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele
de uz publicitar, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații electronice, publicare de cărți,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, acreditare de servicii de educație,
acreditare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior., editare de publicații altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți audio, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de materiale educative, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare de texte educative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, servicii
de publicare on-line, îndrumare (instruire),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri în scop cultural
sau educațional, organizare de conferințe în
domeniul instruirii, organizare de conferințe
cu privire la educație, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții în
scopuri educative, organizare de seminarii în
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domeniul afacerilor, organizare și coordonare de
prelegeri, organizarea de seminarii pe teme de
comerț, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de congrese, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, furnizare de
cursuri de instruire online, servicii educative
și de instruire, servicii de scriere pentru
bloguri, transfer de know-how (instruire),
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, producție de înregistrări sonore și/
sau video, producție audio, video și multimedia
și fotografie, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, servicii de instruire,
instruire educativă, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, servicii de formare
profesională, formarea profesorilor, învățământ,
furnizare de cursuri de instruire online, închiriere
de cititoare de cărți electronice, publicare de cărți
și periodice electronice online.

───────

(210) M 2021 04171
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(540)
HartaEdu

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

38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
conferințe pe web, furnizarea și închirierea
de instalații și echipamente de telecomunicații,
servicii de telecomunicații, telecomunicaţii,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, furnizarea de forumuri online, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
emisiuni televizate, comunicare (transmisie) prin
bloguri online, asigurarea accesului la rețele

de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare
prin mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, comunicații
prin rețele electronice, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, ervicii de mesagerie, servicii
de telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de transmisie,
furnizarea accesului de telecomunicații la
conținut video și audio furnizat printr-un serviciu
online de video la cerere, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, servicii de comunicare
online, furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare și la site-uri
online care conțin informații despre diverse
subiecte, transmisie de informații online, buletine
informative computerizate, servicii de buletine
informative electronice, comunicare de informații
prin mijloace electronice, furnizare de alerte
de notificare prin e-mail, prin intermediul
internetului, transmitere de date, mesaje și
informații, transmisie de mesaje, informații
și imagini asistată de calculator, colectare
și transmitere de mesaje, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmitere
video interactivă în rețele digitale, transmitere
de mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmisii de date, servicii de
comunicații pentru transmiterea mesajelor de
urgență, transmiterea de mesaje de urgență (prin
mijloace electronice)
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri, furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de dezvoltare personală, educație, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
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altele decât cele publicitare, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele
de uz publicitar, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații electronice, publicare de cărți,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, certificare de servicii de educație,
certificare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior., editare de publicații altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți audio, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de materiale educative, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare de texte educative, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, servicii
de publicare on-line, îndrumare (instruire),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare

de conferințe în domeniul instruirii, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, organizare
și coordonare de prelegeri, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii educative și de instruire, servicii
de scriere pentru bloguri, transfer de know-
how (instruire), furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile, servicii
de instruire, instruire educativă, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, servicii
de formare profesională, formarea profesorilor,
învățământ, furnizare de cursuri de instruire
online, închiriere de cititoare de cărți electronice,
publicare de cărți și periodice electronice online.,
servicii de informare cu privire la școli.

───────

(210) M 2021 04172
(151) 26/05/2021
(732) CLAUDIU BICHIS, STR. RASINARI

NR. 7, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Radio Dacia

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

41. Producția de programe radio și de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare.

───────
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(210) M 2021 04173
(151) 26/05/2021
(732) FILTER DEVELOPMENT SRL,

STRADA DRUMUL BELSUGULUI
53, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
062392, ROMANIA

(540)

U personal uniforms

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04174
(151) 26/05/2021
(732) INFINITY FOR HOME SRL,

STR. I.C. BRATIANU NR. 15C,
CONSTRUCȚIA C1, ETAJ 1,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

infinity FOR home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeș, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și de masă.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepția celui
din material textil.

───────

(210) M 2021 04175
(151) 26/05/2021
(732) LEONARD-GABRIEL

LĂZĂRESCU, DRM. VALEA
FURCII NR. 105B, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S SPECTRUM AUTOMOBILE
your exclusive cars

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (RGB 206, 32,
42), negru (RGB 0, 0, 0), alb (RGB 255,
255, 255)

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04178
(151) 26/05/2021
(732) FLOREA GRUP SRL, BDUL

HOREA NR. 2, JUDEȚUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
Pastel

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

19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, statui și obiecte de artă din
piatră, beton și marmură, pavaje luminoase,
pavaj, bolovani de pavaj, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, blocuri de pavaj realizate din
materiale nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale, dale nemetalice,
dale de piatră, dale din beton, dale de perete,
nemetalice, dale nemetalice pentru pardoseală,
dale de piatră naturală.
37. Servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, montare pardoseli, servicii de consiliere
cu privire la montarea accesoriilor, reparații de
dale.

───────

(210) M 2021 04179
(151) 26/05/2021
(732) TARCEA OPTIC SRL, STR.

CALTUN, BL. 18, AP. 22, JUDEȚUL
SIBIU, AVRIG, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

OptyU

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Sticle optice, ochelari corectori, ochelari
antireflex, ochelari pentru machiaj, lentile pentru
ochelari de soare, ochelari de protecție pentru
sport, lentile antireflex, ochelari de protecție,
lentile oftalmologice, ochelari de soare în ton cu
moda, ochelari, ochelari de mărire, lentile pentru
mărit, tocuri pentru ochelari fără brațe, tocuri
de ochelari de vedere, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, ochelari de citit, lentile
din material plastic, ochelari de sudură, lentile
de schimb pentru ochelari, lentile de contact
cosmetice, ochelari de vedere eliberați pe bază
de rețetă, rame de ochelari fără brațe, oculare,
lupe (optică), ochelari cu lentile polarizate,
ochelari pentru tir (articole optice), tocuri de
ochelari, ochelari de ghețari, săculeți pentru
ochelari, lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, ochelari antipraf, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile corectoare
(optică), lentile pentru ochelari, lentile oftalmice
de sticlă, ochelari fantezie, ochelari de soare,
lentile pentru măști de protecție pentru față,
ochelari pentru cicliști, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, lentile optice pentru
ochelarii de soare, ochelari de soare pe bază de
prescripție, lentile optice brute, obiective (optică),
etuiuri pentru ochelari de soare, ochelari cu
prescripție medicală, ochelari cu lentile de soare
atașabile (clip-on), ochelari de vedere pentru
copii, tocuri pentru ochelari de vedere pentru
copii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de citit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de soare pe bază de prescripție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu prescripție medicală, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari de soare pe bază
de prescripție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sticle optice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de ghețari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
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cu săculeți pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari de
protecție pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu tocuri pentru ochelari
fără brațe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sticle optice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de vedere
eliberați pe bază de rețetă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sticle optice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu ochelari antipraf, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
corectori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari cu lentile de soare atașabile
(clip-on), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile optice pentru ochelarii de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu ochelari cu lentile polarizate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ochelari de protecție
pentru sport, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rame de ochelari
fără brațe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu obiective (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
pentru tir (articole optice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de protecție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecție, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile pentru măști de protecție
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu lentile de soare atașabile (clip-on), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile de contact cosmetice,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecție pentru sport, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de sudură, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
ochelari de vedere eliberați pe bază de rețetă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ochelari pentru cicliști, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru măști de protecție pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tocuri pentru ochelari fără brațe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari antipraf, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de vedere eliberați pe bază de rețetă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ochelari de vedere pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru măști de protecție
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de sudură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lupe
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de protecție
pentru sport, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari antipraf, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tocuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile oftalmice
de sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu rame de ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
protecție pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari pentru tir (articole optice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu etuiuri pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
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în legătură cu lentile pentru mărit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu oculare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lupe (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
pentru măști de protecție pentru față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile pentru mărit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile de
schimb pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de sudură, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile antireflex, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu oculare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile fără
dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ochelari de citit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile optice brute,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu sticle optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari cu
lentile de soare atașabile (clip-on), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tocuri pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice brute, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu lentile
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu lentile optice
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile optice brute, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru mărit, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu ochelari corectori, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu lentile pentru
măști de protecție pentru față, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
de contact cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari pentru machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ochelari pentru tir (articole optice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de protecție pentru protejarea ochilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ochelari de ghețari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile optice
pentru ochelarii de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari de
protecție, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de vedere pentru
copii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lupe (optică), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile antireflex, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiective
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu ochelari pentru
cicliști, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu ochelari de
protecție pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu săculeți pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
pentru tir (articole optice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tocuri
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu ochelari de protecție, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu obiective (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripție medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile de schimb pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile oftalmologice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
de schimb pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
pentru cicliști, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari pentru cicliști, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile oftalmologice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ochelari de soare pe bază de prescripție,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari pentru machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu obiective (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu ochelari de
soare în ton cu moda, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari de sudură, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu prescripție medicală, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ochelari cu lentile de

soare atașabile (clip-on), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
pentru tir (articole optice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de soare în
ton cu moda, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari pentru machiaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rame
de ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice pentru ochelarii de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari antipraf, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari fantezie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile optice pentru ochelarii de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile corectoare (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de vedere eliberați pe bază de rețetă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ochelari fantezie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
cu prescripție medicală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile oftalmice de sticlă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lupe (optică), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oculare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile de contact cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari cu lentile polarizate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile fără
dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-
on), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu oculare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu sticle optice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu lentile pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile din material plastic, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pentru cicliști, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
corectori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săculeți pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de soare pe bază de prescripție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu ochelari de sudură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame de ochelari fără brațe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiective (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de soare în ton cu moda, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
de contact cosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari de mărire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de protecție pentru sport, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
corectori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile oftalmice de sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari cu
lentile polarizate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de ghețari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
de ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu ochelari cu prescripție medicală, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală în
legătură cu ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săculeți pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari antipraf, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de ghețari, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu ochelari de ghețari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
oftalmologice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu oculare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
lupe (optică), servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu lentile
antireflex, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari de citit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săculeți pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tocuri de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari de citit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari fantezie.
37. Servicii de instalare de lentile de contact
cosmetice, servicii de instalare de ochelari
de protecție, reparații și lucrări de întreținere
de ochelari antipraf, servicii de instalare de
ochelari de protecție pentru sport, servicii de
instalare de lentile pentru ochelari, reparații și
lucrări de întreținere de lentile pentru ochelari
de soare, servicii de instalare de ochelari de
ghețari, reparații și lucrări de întreținere de rame
de ochelari fără brațe, reparații și lucrări de
întreținere de săculeți pentru ochelari, servicii
de instalare de lentile pentru ochelari de soare,
reparații și lucrări de întreținere de ochelari de
protecție pentru protejarea ochilor, reparații și
lucrări de întreținere de lupe (optică), reparații
și lucrări de întreținere de lentile pentru mărit,
reparații și lucrări de întreținere de lentile fără
dioptrii pentru corectarea vederii, reparații și
lucrări de întreținere de lentile oftalmice de
sticlă, servicii de instalare de ochelari de vedere
eliberați pe bază de rețetă, reparații și lucrări
de întreținere de lentile corectoare (optică),
reparații și lucrări de întreținere de ochelari de
protecție, servicii de instalare de lentile pentru
măști de protecție pentru față, reparații și lucrări
de întreținere de lentile din material plastic,
reparații și lucrări de întreținere de tocuri de
ochelari de vedere, servicii de instalare de
ochelari fantezie, servicii de instalare de tocuri
pentru ochelari fără brațe, reparații și lucrări
de întreținere de ochelari de ghețari, servicii
de instalare de ochelari de mărire, reparații și
lucrări de întreținere de ochelari de protecție
pentru sport, reparații și lucrări de întreținere
de lentile optice pentru ochelarii de soare,
reparații și lucrări de întreținere de ochelari
antireflex, reparații și lucrări de întreținere
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de oculare, servicii de instalare de ochelari
cu prescripție medicală, servicii de instalare
de lentile oftalmologice, reparații și lucrări de
întreținere de tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, reparații și lucrări de întreținere
de ochelari de citit, servicii de instalare de
ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-on),
servicii de instalare de ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, reparații și lucrări
de întreținere de lentile antireflex, servicii de
instalare de obiective (optică), reparații și lucrări
de întreținere de ochelari pentru tir (articole
optice), servicii de instalare de ochelari de soare
pe bază de prescripție, reparații și lucrări de
întreținere de lentile pentru măști de protecție
pentru față, servicii de instalare de lentile optice
brute, reparații și lucrări de întreținere de lentile
pentru ochelari, reparații și lucrări de întreținere
de tocuri pentru ochelari fără brațe, servicii
de instalare de ochelari antireflex, servicii de
instalare de ochelari pentru machiaj, reparații
și lucrări de întreținere de ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, reparații și lucrări
de întreținere de lentile de contact cosmetice,
servicii de instalare de etuiuri pentru ochelari
de soare, reparații și lucrări de întreținere de
ochelari corectori, servicii de instalare de lentile
din material plastic, servicii de instalare de
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
reparații și lucrări de întreținere de ochelari
cu prescripție medicală, reparații și lucrări de
întreținere de ochelari de sudură, servicii de
instalare de lentile pentru mărit, servicii de
instalare de ochelari antipraf, servicii de instalare
de rame de ochelari fără brațe, reparații și
lucrări de întreținere de ochelari de soare în
ton cu moda, reparații și lucrări de întreținere
de lentile de schimb pentru ochelari, servicii de
instalare de săculeți pentru ochelari, reparații și
lucrări de întreținere de tocuri de ochelari, servicii
de instalare de ochelari, reparații și lucrări de
întreținere de ochelari, servicii de instalare de
lentile oftalmice de sticlă, reparații și lucrări de
întreținere de tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, servicii de instalare de ochelari cu
lentile polarizate, reparații și lucrări de întreținere
de ochelari fantezie, servicii de instalare de
ochelari de vedere pentru copii, reparații și lucrări
de întreținere de ochelari cu lentile polarizate,
servicii de instalare de ochelari de soare în ton cu
moda, reparații și lucrări de întreținere de etuiuri
pentru ochelari de soare, reparații și lucrări de
întreținere de sticle optice, reparații și lucrări de
întreținere de ochelari pentru cicliști, reparații
și lucrări de întreținere de ochelari de soare,
reparații și lucrări de întreținere de ochelari de
mărire, servicii de instalare de ochelari pentru tir
(articole optice), reparații și lucrări de întreținere

de lentile oftalmologice, servicii de instalare de
lentile de schimb pentru ochelari, servicii de
instalare de lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, reparații și lucrări de întreținere de lentile
optice brute, servicii de instalare de tocuri de
ochelari, servicii de instalare de sticle optice,
servicii de instalare de oculare, reparații și lucrări
de întreținere de obiective (optică), servicii de
instalare de ochelari de citit, servicii de instalare
de lentile optice pentru ochelarii de soare, servicii
de instalare de ochelari pentru cicliști, servicii
de instalare de ochelari corectori, reparații și
lucrări de întreținere de ochelari pentru machiaj,
reparații și lucrări de întreținere de ochelari de
soare pe bază de prescripție, servicii de instalare
de ochelari de sudură, servicii de instalare de
ochelari de soare, servicii de instalare de tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, reparații
și lucrări de întreținere de ochelari de vedere
eliberați pe bază de rețetă, reparații și lucrări de
întreținere de ochelari de vedere pentru copii,
reparații și lucrări de întreținere de ochelari cu
lentile de soare atașabile (clip-on), servicii de
instalare de lupe (optică), servicii de instalare de
lentile corectoare (optică), servicii de instalare
de tocuri de ochelari de vedere, servicii de
instalare de lentile antireflex, servicii de instalare
de ochelari de protecție pentru protejarea ochilor.
44. Servicii prestate de opticieni, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de analize medicale, servicii de oftalmologie,
consultaţii oftalmologice, servicii de optometrie,
teste de vedere (servicii medicale), montarea
de lentile optice, stabilirea dioptriilor, servicii de
testare a vederii (opticieni), ajustare lentile de
contact (servicii medicale), servicii de informare
cu privire la lentile de contact, servicii de control
al vederii.

───────

(210) M 2021 04180
(151) 26/05/2021
(732) ECO UTILITIES SRL, BLEJOI NR.

931, JUD. PRAHOVA, BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ECOSISTEMA PK
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(531) Clasificare Viena:
07.11.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
7. Maşini şi mecanisme magnetodinamice
pentru eliminarea deşeurilor periculoase, toxice
şi compactarea acestora.
35. Servicii de comerţ (servicii de vânzare),
inclusiv cu maşini şi utilaje, servicii de
promovare, publicitate, lucrări de birou.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, distrugerea deşeurilor şi
gunoaielor, producerea de energie, incinerarea
deşeurilor şi a gunoaielor, magnetizare, tratarea
deşeurilor, refolosirea creativă (reciclarea
deşeurilor).

───────

(210) M 2021 04181
(151) 26/05/2021
(732) FLORIN AURELIAN

BURCULESCU, STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR. 23B, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA 100%

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.07.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

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

29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe, de uz alimentar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,

salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe de
avocado procesate, fructe conservate în alcool,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
fructe de torreya, preparate, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, fructe kaki uscate (got-gam),
gustări pe bază de fructe, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, sucuri din fructe
utilizate la gătit, amestecuri de fructe și nuci
preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, umpluturi pe bază de
fructe pentru prăjituri și tarte, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), băuturi pe bază
de produse lactate, frișca artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), glazură de frișcă pe
bază de lactate, produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi de
ovăz, carne, carne afumată, carne tocată, carne
procesată, carne preparată, carne feliată, carne
prăjită, carne ambalată, carne proaspătă, carne
congelată, carne uscată, carne conservată,
carne sărată, carne friptă, carne și produse
din carne, carne de porc, paste de carne,
conserve de carne, carne de curcan, carne
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de pasăre, carne de mânzat, carne de vită,
carne de vânat, carne pentru cârnați, carne
de rață, carne de crab, pateuri tartinabile din
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
porc conservată, carne de vită preparată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte de
carne de pasăre, pateuri tartinabile pe bază de
carne, înlocuitori de carne de pasăre, grăsime
din carne de vită, concentrat din carne de vacă,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne
de pui, salate cu carne de pasăre, mâncăruri
preparate pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, fasole cu carne de porc
la conservă, produse din carne sub formă de
hamburgeri, supe și baze de supă, extracte din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, carne de pui gătită lent
la cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită
lent la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole, miere, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale
pentru micul dejun cu aromă de miere,
preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), cereale pentru micul dejun care conțin
miere, miere naturală, miere (pentru alimentație),
miere de manuka, pentru alimentaţie, preparate
aromatice, altele decât uleiuri esenţiale, pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie din făină de cartofi,

produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, condimente,
condimente de copt, sare, mirodenii, arome
și condimente, praf de copt, drojdie și agenți
de dospire, semințe procesate (condimente),
amidon alimentar și produsele din acesta,
preparate coapte și drojdie, oţet, muştar, nu
pentru scopuri farmaceutice, tartă umplută cu
fructe, sosuri pe bază de lactate, desrturi
preparate (produse de patiserie) din produse
lactate.
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute şi neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă, animale acvatice
comestibile (vii), animale de prăsilă (vii), animale
vii, animale de laborator, bibani (vii), bovine (vii),
calcani (vii), cai (vii), calamari (vii), capre (vii),
caracatiţe (vii), cod (viu), caracude (vii), crabi
(vii), crap argintiu (viu), creveţi (pandalidae) vii,
curcani (vii), curci (vii), găini (vii), hering (viu),
iepuri de mare, vii, icre proaspete, homarii vii,
macrou spaniol, viu, moluşte vii, oi (şeptel),
păsări de companie, păsări de curte, vii, păsări
de reproducţie, păsări vii, păstrăv viu, peşte
cap-de-şarpe, viu, peşti vii, peşti vii pentru
alimentaţie, pui vii, pui vii de găină sikie, raţe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
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sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi nealcoolice care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice constând
dintr-un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
siropuri pentru limonadă, siropuri pentru băuturi
nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, cu excepția
uleiurilor esențiale, jeleuri alcoolice (cocktailuri
alcoolice), băuturi alcoolice preamestecate,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), lichior de
ouă alcoolic, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice spirtoase, calvados
(băutură alcoolică, distilată), cachaga (băutură
alcoolică distilată obținută din trestia de zahăr),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
vinuri cu alcool aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin slab alcoolizat, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter alcoolic, amestecuri
alcoolice pentru cockteiluri, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice (cu excepția
berii), preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata

în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 şi 34
din clasificarea nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
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pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.

───────

(210) M 2021 04182
(151) 26/05/2021
(732) S.C. COMPLEX PANORAMIC

S.R.L., STR. NICOLAE
BALCESCU NR. 7, JUD. ARGEŞ,
CÂMPULUNG, 115100, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

CIOBĂNAŞU ̕
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 02.01.04; 26.11.25;
01.01.04; 29.01.06; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Pantone181C,
465C), alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi non-alcoolice din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) M 2021 04183
(151) 26/05/2021
(732) 2WEB INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., ALEEA 1 IUNIE
NR. 15, CAMERA 1, BL. H6, SC.
2, ET. 3, AP. 33, JUD. VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

binnno.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de intermediere comercială, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, servicii de marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, negocierea şi încheierea
de tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de
opinie, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, consultanţă în domeniul managementului
personalului, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,───────
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furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.
42. Servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software.

───────

(210) M 2021 04184
(151) 26/05/2021
(732) THE BLACK BEAR GUARD SRL,

STR. GHEORGHE ASACHI NR. 4,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

THE BLACK BEAR GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.02;
24.01.05; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.ş

───────

(210) M 2021 04185
(151) 26/05/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Paşaport de vacanţă

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
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radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii

de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
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un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,

difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, publicare de
publicaţii electronice altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/05/2021-26/05/2021

internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare de
materiale tipărite, cu excepţia textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicare on-line de cărti
şi reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de

televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/05/2021-26/05/2021

de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe

internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
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crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii

───────

(210) M 2021 04186
(151) 26/05/2021
(732) SC BANCA TRANSILVANIA SA,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Stup o inițiativă
Banca Transilvania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
și reproducerea sunetului sau imaginii,

suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri
și alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, software pentru computere, mașini
de adunat (calculat), roboți telefonici, receptoare
audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru, asistenții personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (APD), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, cârduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
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pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash USB, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare purtabile.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea cardurilor de
debit și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,

servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor.

───────

(210) M 2021 04187
(151) 26/05/2021
(732) SC BANCA TRANSILVANIA SA,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

stup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
și reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri
și alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, software pentru computere, mașini
de adunat (calculat), roboți telefonici, receptoare
audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
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suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru, asistenții personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (APD), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, cârduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),

monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash USB, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare purtabile.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea cardurilor de
debit și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor.

───────
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(210) M 2021 04188
(151) 26/05/2021
(732) GDS SOFTGUARD SRL, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 24, CAM.
3, BL. 5, SC. 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GDS SOFTGUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.13

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 04189
(151) 26/05/2021
(732) WKT GUARD SRL, STR. BANAT

NR. 4, CAMERA 5, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WKT GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.13

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 04191
(151) 26/05/2021
(732) FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE

DE CALITATE, STR. MARASESTI
NR. 24, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

EduFort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
41. Educație.

───────
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(210) M 2021 04192
(151) 26/05/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one CREDIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru indigo (HEX
#29284e), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii

privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar , administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Servicii de factoring, servicii de factoring
pentru facturi, asigurare de riscuri de credit
(factoring), consultanţă pentru clienţi cu privire
la organizarea recuperării de creanţe, factoring
de creanţe, factoring de operaţiunî financiare,
factoring pentru export, furnizare de informaţii
privind factoring-ul de datorii, organizare de
recuperare de creanţe, servicii de evaluare
financiară, analiză financiară, servicii financiare,
acordare de credit, împrumuturi în rate, servicii
de management al datoriilor, împrumuturi
garantate, acordare de finanţare pentru leasing,
acordare de garanţii financiare, acordare
de împrumuturi contra garanţii, administrare
de credite, consiliere pentru împrumuturi,
operaţiuni de schimb valutar aferente activităţilor
de creditare, servicii privind acordarea de
microcredite, servicii de consultanţă legate de
activitatea de creditare, servicii de negociere
pentru achitarea datoriilor, tranzacţii cu bunuri
imobiliare dobândite provenind din garanţii
asupra creditelor sau renunţarea la executarea
de contracte de credit, estimare financiară a
bonităţii firmelor, servicii de împrumuturi de
bani, servicii de creditare, acordarea de credite
imobiliare, reclamarea creanţelor neîncasate,
recuperarea creanţelor, restructurarea datoriilor,
finanţare pentru leasing de vehicule cu opţiune
de cumpărare, asumare de angajamente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/05/2021-26/05/2021

de finanţare, asumare de angajamente de
garantare, finanţarea tranzacţiilor comerciale,
împrumuturi (operaţiuni de finanţare) şi scontare
de facturi, servicii de împrumut, servicii de
împrumut comercial.

───────

(210) M 2021 04194
(151) 26/05/2021
(732) LAVANDIA STAR S.R.L., STRADA

TOPORASI, NR. 1-7, BIROU NR.2,
BLOC 15, SCARA 1, ETAJ 6,
AP.28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Lavandia

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

3. Uleiuri esenţiale.
4. Lumânări.
30. Ceai.
31. Seminţe brute şi neprocesate şi flori
naturale.
35. Servicii de comerţ cu ridicata şi amănuntul,
servicii de comerţ online.

───────

(210) M 2021 04195
(151) 26/05/2021
(732) FORTIFY SOLUTIONS SRL, STR.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,
NR. 4, SAT BALTENI, JUDETUL
ILFOV, COMUNA PERIS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

fortify.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
36. Servicii de asigurare, asigurări, servicii de
evaluare.

───────

(210) M 2021 04196
(151) 26/05/2021
(732) DRĂGAN SECURITY SRL,

STR. MĂCIN NR.7, BL.10, ET.1,
AP.122, CAM. 2, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

DRÄGAN SECURITY
TIMISOARA

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 24.01.17; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 04197
(151) 26/05/2021
(732) SC MEDFARM TRADING SRL,

STR. TIMISULUI NR. 55, SECTOR
1, BUCURESTI, 012414, ROMANIA

(540)

MEDICAL PLANET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, material pentru
sutură.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 04198
(151) 26/05/2021
(732) SC MEDFARM TRADING SRL,

STR. TIMISULUI NR. 55, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012414, ROMANIA

(540)

MEDFARM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi

şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
pentru sutură.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură

───────

(210) M 2021 04199
(151) 26/05/2021
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

INDUSTRIESTRASSE 25, DISSEN,
49201, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)
Din inima României,

cu drag pentru români.
Așa cum ne place nouă.

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
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şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal

din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
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industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),

ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────
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(210) M 2021 04200
(151) 26/05/2021
(732) SC LUCKY MAN SRL, RAHOVA,

NR 90, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240475, VALCEA,
ROMANIA

(540)

FOX Fishing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#db7c01), negru (HEX #000000)

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

35. Servicii de vânzare a articolelor de pescuit
şi a articolelor pentru sporturi de exterior prin
magazinele fizice si online.

───────

(210) M 2021 04201
(151) 26/05/2021
(732) ARENA CONCEPT VISION

SRL, CALEA MOSILOR,NR.129,
CORP C2, PARTER, CAM.2,
AP.1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

KAKU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

35. Publicitate, servicii de comert prin magazine
proprii şi online cu echipamente, huse şi
accesorii pentru telefoane mobile cum ar fi: huse
şi carcase pentru telefoane mobile, acumulatori,
încărcătoare de baterii electrice, ambalaje
pentru piese şi accesorii pentru telefoane,
respectiv baterii electrice, folii telefoane.
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(210) M 2021 04202
(151) 26/05/2021
(732) SC ARDIS OFFICE SRL,

STR. ALEEA VIILOR NR. 4,
SAT VALEA NICOVANI, JUD.
PRAHOVA, COMUNA VALEA
CALUGAREASCA, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

TEMERAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vin,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2021 02565
(151) 02/12/2020
(732) DuoLife, TOPOLOWA 22, 32-082 ,

WIĘCKOWICE, POLONIA
(740) Schoenherr IntellectuaL Property

SRL, BDUL. DACIA NR. 30, ET. 4,
CAMERA "ECHIPA SEBASTIAN
01", SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ProCardiol

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Suplimente alimentare, suplimente probiotice,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente nutritive, suplimente dietetice
şi nutritive, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, suplimente alimentare
pentru îmbunătăţire formei fizice şi a rezistenţei.

───────
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