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Cereri Mărci publicate în 02/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
Lia

2 M 2021 06128 26/08/2021 BARON-SERVICE SRL GHC GRAND HOTEL
CARAIMAN

3 M 2021 06236 26/08/2021 MEDIA DEFENDER SRL VACCIN.LIVE

4 M 2021 06237 26/08/2021 A&A MEDICAL VET SRL A&A Medical Vet

5 M 2021 06238 26/08/2021 DIANA-ELENA CRISTIAN Sonica

6 M 2021 06239 26/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Alergiclar by QF

7 M 2021 06240 26/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Dermaticlar by QF

8 M 2021 06241 26/08/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Îngerii Păzitori

9 M 2021 06242 26/08/2021 LAURENȚIU CRĂCIUN LAURENȚIU CRĂCIUN

10 M 2021 06244 26/08/2021 DAMY ORTOMED SRL MEDTOTAL

11 M 2021 06245 26/08/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Vinerea Filmului Românesc

12 M 2021 06246 26/08/2021 MARIUS-ANTON BUNEI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE E-
SPORTS

13 M 2021 06248 26/08/2021 FEODOR SIMION Jarinka

14 M 2021 06249 26/08/2021 STEFAN-ALEXA MINDEA ULTRA MINIM INVAZIV

15 M 2021 06253 26/08/2021 ROMTOX SALES GROUP SRL YUMOŞ

16 M 2021 06254 26/08/2021 SCENTUM OBSESSION SRL My CARNAL ROUGE Boudoir

17 M 2021 06255 26/08/2021 BEST SRL ZIPPY

18 M 2021 06256 26/08/2021 BEST SRL NATURROS

19 M 2021 06257 26/08/2021 CĂTĂLIN CONSTANTIN SPORTUL românesc

20 M 2021 06258 26/08/2021 DANIEL CORNELIU MARCU caut1

21 M 2021 06259 26/08/2021 COMPANY BUSINESS HOARĂ
SRL

CBH

22 M 2021 06260 26/08/2021 SC FREEVOLT SRL www.freevolt.ro

23 M 2021 06261 26/08/2021 MICCA ROM SRL Vopsele Colorate Profesionale
MICCAROM

24 M 2021 06262 26/08/2021 SC FREEVOLT SRL FREEVOLT ROMANIA

25 M 2021 06263 26/08/2021 PRO TV SRL Femeia alege

1 M  2021  06066 19/08/2021 SC  WE  OFFER  ALL  SERVICE
HR INC S.R.L.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 06264 26/08/2021 SC MEDIAUNO SRL REPOWER ROMANIA

27 M 2021 06265 26/08/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

DUNHILL NOCTURNE

28 M 2021 06266 26/08/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

DUNHILL OPUS NOCTURNE

29 M 2021 06267 26/08/2021 TRANS-IMPEX STEFANIA 95
SRL

BitzAgro "Furaje Bine Făcute"

30 M 2021 06268 26/08/2021 NEMIRA PUBLISHING HOUSE
SRL

EDITURA NEMIRA

31 M 2021 06270 26/08/2021 ALINA-IONELIA ANGHEL
TUDORUŢA-ANCUŢA
BRĂHAIŢĂ

RESTART CAMP o şansă pentru
viitorul tău

32 M 2021 06271 26/08/2021 NEMIRA PUBLISHING HOUSE
SRL

NEMIRA PUBLISHING HOUSE

33 M 2021 06272 26/08/2021 BEST MIXMEDIA SRL SHOP ON TV
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INC S.R.L., BULEVARDUL VALEA
CETATII NR. 6, BL. B2, SCARA A,
ET. 3, AP. 7, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ETJ.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Lia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01

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

clase:
9. Software descărcabil sub forma unei aplicații
mobile pentru întâlniri și găsirea perechii pe
internet, software pentru conferințe, software
pentru conferințe video.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, administrarea unui
program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii, servicii de marketing, relații publice,
dezvoltare și realizare de teste de personalitate,
teste de compatibilitate și teste de aptitudini
pentru selectarea personalului, creare de
înscrisuri cu teste de personalitate, efectuare de
teste de angajare pentru selectarea personalului,
respective teste de personal, colectare de
informații, preluare, structurare și combjrfare
de date despre persoane, în special pentru
ccîmunicarea intermediată prin transmisia de
la distanță a datelor (compilarea datelor),
elaborare de imprimate cu concepte pentru
profiluni de personalitate, precum și pentru
realizarea de teste pentru asocierea persoanelor
în domeniul profesional (recrutare de personal),
consultanță și analiză în domeniul analizelor de

personalitate, precum și analize de persoane și
caractere, elaborare de profiluri de personalitate.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri, servicii pentru conferințe
în rețea, servicii de videoconferință, Servicii
de teleconferință, distrubuire de informații cu
ajutorul transmisiei de date la distanță, în special
prin internet, furnizare de acces la o rețea,
în special pentru elaborarea de profiluri de
personalitate, precum și pentru colectarea și
compilarea de oferte și cereri pentru asocierea
persoanelor în domeniul privat și profesional,
furnizare de acces la o rețea, în special pentru
intermediere de parteneri prin transmisie de date
la distanță, cu ajutorul unei structuri de oferte
orientată spre ofertă și cerere.
41. Educație, organizare de evenimente de
facilitare a relationarii, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, asistență profesională
individualizată (coaching), orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
în special elaborare și realizare de profiluri
psihologice de personalitate și teste de
personalitate, organizare și coordonare de
seminarii, organizarea de congrese, conducere
de ateliere (divertisment), organizare de întâlniri
între persoane pentru activități de agrement.

(210) M 2021 06066
(151) 19/08/2021
(732) S.C. WE OFFER ALL SERVICE HR

42. Platforma ca serviciu de comunități pe
baza de interese, platformă ca serviciu care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, crearea unei rețele de informații prin
intermediul transmisiei de la distanță a datelor
pentru colectarea și combinarea cererilor și a
ofertelor pentru asocierea persoanelor în mediul
privat și personal, crearea unei baze de date
orientate spre ofertă și cerere prin intermediul
transmisiei de date la distanță, în special pentru
intermediere de parteneri prin transmisie de date
la distanță, elaborare de software de calculator,
în special pentru crearea de profiluri și de teste
de personalitate și intermediere de parteneri.
45. Servicii matrimoniale, relationare sociala prin
intermediul internetului, servicii de prezentare si
de organizare de întâlniri, servicii de rețele de
socializare on-line, servicii personale și sociale
oferite de terți pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, analiza conflictelor interumane în
mediu privat și profesional respectiv servicii
de intermediere privind conflictele interumane,
consultanță și cercetare în domeniul analizei
cuplurilor, acordare de licențe pentru drepturi de
proprietate.

───────
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(210) M 2021 06128
(151) 26/08/2021
(732) BARON-SERVICE SRL, STR.

10 NR. 37, JUDEŢ TULCEA,
STEJARU, TULCEA, ROMANIA

(540)

GHC GRAND
HOTEL CARAIMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01; 24.09.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#CCAF5F, HEX #F6E687), negru, gri,
alb

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

43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice.
───────

(210) M 2021 06236
(151) 26/08/2021
(732) MEDIA DEFENDER SRL, STRADA

CRISTIAN NR. 20, ET.5, AP.17,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550073,
SIBIU, ROMANIA

(540)

VACCIN.LIVE

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff0066,
#ff3366), negru (HEX #000000)

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

9. Aplicații software pentru web, aplicații
software descărcabile, aplicații software,
aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru dispozitive fără
fir, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru aplicații
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, cititoare de coduri de
bare, cititoare de coduri de bare (decodoare),
software de calculator descărcabil, software
de calculator (programe), software de aplicații
de calculator, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date,
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software pentru
telefoane mobile, programe informatice utilitare
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, scanere, scannere
portabile, scanere electronice, scaner de mână,
scanere pentru digitizare, scanere mobile
pentru documente, scanere pentru coduri de
bare, software de calculator pentru scanarea
imaginilor și a documentelor, software de
recunoaștere optică a codurilor de bare, software
pentru aplicații web și servere.

───────

(210) M 2021 06237
(151) 26/08/2021
(732) A&A MEDICAL VET SRL, STR.

TÂRGU NEAMŢ NR. 30, BL. 715A,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

A&A Medical Vet

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loțiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
veterinar, celule stern pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical sau
veterinar, tratamente (medicinale) pentru pielea
animalelor.
31. Alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente
la conservă pentru animale, alimente pe bază
de lapte pentru animale, alimente pe bază de
ovăz pentru animale, alimente pentru animale
care dau lapte, alimente pentru animale de
fermă, alimente pentru animale marine, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru căței, alimente pentru găini,
alimente pentru oi, alimente pentru păsări de
curte, alimente pentru pisici, alimente pentru
pisici pe bază de sau care conțin pește, alimente
pentru viței, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente sub formă de inele
pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de semințe
sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea vitelor,
făină de arahide pentru animale, turte de arahide
pentru animale, arpacaș pentru păsări, biscuiți
de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți

preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,
pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,
comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substanțe
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din fân, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, hrană de animale
derivată din materie vegetală, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de nuci, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă pentru
câini, hrană la conservă pentru pisici, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană pe bază de sos de soia
(hrană pentru animale), hrană pentru animale de
companie, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase
pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez
natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
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pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,
preparate alimentare pentru pisici, preparate
comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente pentru
animale, substanțe nutritive (hrană) pentru pești,
substanțe de alimentare pentru albine, săruri
minerale pentru bovine, tablete de drojdie pentru
a fi consumate de animale, turte de oleaginoase,
sare pentru vite, urluială (hrană pentru animale).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, 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 afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,

administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de facturare,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
închiriere de echipament de birouînspațiipentru
co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentruterți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, 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, organizarea de spectacole
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), 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
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, marketing cu public țintă,
servicii de telemarketing, producerea de
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programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale., servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare.
39. Servicii de ambulanță veterinară (transport).
41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative.
42. Servicii de laborator veterinar (cercetare
medicală veterinară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, Servicii de medicină

alternativă, creșterea animalelor, îngrijirea
animalelor, servicii de acvacultură, servicii de
aromaterapie, terapie asistată cu animale servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening) pentru animale,
servicii medicale clinice, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, servicii de
telemedicina, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură, asistență
veterinară., servicii chirurgicale veterinare,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii agricole și
veterinare, servicii veterinare, furnizare de
informații despre servicii veterinare, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet.

───────

(210) M 2021 06238
(151) 26/08/2021
(732) DIANA-ELENA CRISTIAN,

STRADA CONSTANTIN D. STAHI
NR. 3, ETAJ 2, APARTAMENT
7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Sonica

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 06239
(151) 26/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Alergiclar by QF

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
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si alte substanțe de spalare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, înghetata, șerbeturi si alte glazuri
comestibile, zahar, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, otet, sosuri.
35. Servicii de comerţ si de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06240
(151) 26/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Dermaticlar by QF

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
si alte substanțe de spalare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, înghetata, șerbeturi si alte glazuri
comestibile, zahar, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, otet, sosuri.

35. Servicii de comerţ si de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06241
(151) 26/08/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
Îngerii Păzitori

(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
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
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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-
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
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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, 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 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),
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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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/08/2021

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,
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,
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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 06242
(151) 26/08/2021
(732) LAURENȚIU CRĂCIUN, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 42, SAT
IZVORANI, JUDETUL ILFOV, COM.
CIOLPANI, ILFOV, ROMANIA

(540)
LAURENȚIU CRĂCIUN

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

38. Servicii de telecomunicaţii, comunicare prin
bloguri online, comunicare prin canale video
online, comunicare prin retele de socializare
online, servicii de difuzare şi transmitere de date,
furnizarea de camere de chat pe internet și
forumuri online.
41. Servicii de educaţie, instruire, divertisment,
activităţi culturale, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, organizarea și susţinerea
concertelor, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de amuzament, săli de
concerte, servicii de orchestră, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
planificarea petrecerilor (distracţii), producerea
spectacolelor, producerea de programe de radio
şi televiziune, servicii de înregistrare în studio,
servicii de agenţii de bilete (divertisment), servicii
de producție video, producție de casete video
și videodiscuri, producție de materiale video,
servicii de creare de podcast cu muzică,
materiale video și filme, crearea de colaje video
si foto, servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, creare de continut
video și foto în scop de divertiment, furnizare
de video și foto, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de video si foto cu scop de divertisment prin
intermediul retelelor de socializate online, editare
de casete video și videodiscuri, realizarea de
emisiuni de divertisment, tradiţie şi cultură.

───────

(210) M 2021 06244
(151) 26/08/2021
(732) DAMY ORTOMED SRL, STR.

MACIESULUI, NR. 6, JUDETUL
MURES, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, AP.
4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MEDTOTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
35. Servicii de marketing şi promovare,
publicitate online pe o reţea de computere,
managementul afacerilor, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
recrutarea personalului, toate aceste servicii
în legătură cu domeniul medical, facturare
medicala, compilare automată a datelor
medicale în baze de date computerizate,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice și sanitare și de
produse medicale, servicii administrative privind
trimiterea pacientilor, tinere a evidenței dosarelor
și fișelor privind istoricul medical personal.
39. Servicii de ambulanta (transport), transportul
pasagerilor cu ambulanta, insotirea pacientilor in
timpul transportului.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
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de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere în materie
de sănătate, consultatii medicale, controale
medicale, servicii de spitalizare, furnizare
de centre de recuperare fizică, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, management de
servicii de asistență medicală, monitorizarea
pacienților, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de
îngrijire mentală, îngrijire paliativă, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
farmaceutice, consiliere farmaceutică, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, consultații medicale, informații
medicale, efectuarea examenelor medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de analize medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, precum
examinările cu raze x şi prelevarea de probe de
sânge, servicii de psiholog, servicii de evaluare
medicala, compilarea rapoartelor medicale,
servicii de imagistica medicala, testare genetica
in scopuri medicale, testare psihometrica
in scopuri medicale, analiza toxicologica in
scopuri medicale, analiza alcoolemiei in scopuri
medicale, analiza tesuturilor umane tratament
medical, furnizare de asistență medicală pentru
monitorizarea pacienților care urmează un
tratament medical, screening de adn pentru
scopuri medicale, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii

de consiliere medicală la domiciliu, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii
de evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, tratamente
terapeutice pentru față si corp, consultanta si
consiliere legate de nutritie, servicii de terapie,
fizioterapie / terapie fizică.

───────

(210) M 2021 06245
(151) 26/08/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
Vinerea Filmului Românesc

(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), publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor.
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
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publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
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, promovarea serialelor
(filme) pentru terți, promovare filme, regie
de film pentru filme publicitare, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, publicitate
pentru cinematografe, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, intermediere publicitară în
cinematografe, publicitate în cinematografe,
producție de reclame cinematografice, închiriere
de timp publicitar în cinematografe.
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
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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-
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, transmisie
de filme video, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de filme cinematografice prin satelit,
radiodifuziune de filme cinematografice pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
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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 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,
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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
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, prezentare de filme, distribuție
de filme, divertisment prin filme, proiecții de
filme cinematografice, pregătirea subtitrărilor
pentru filme, proiecție de filme video, dublare
de filme, filme cinematografice (proiecții de -),
prezentare de filme cinematografice, furnizare
de filme nedescărcabile, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme pentru
televiziune, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, producție de efecte speciale
pentru filme, servicii pentru producția de filme
cinematografice, creare de formate pentru filme,
producție de spectacole și filme, producție de
filme în studiouri, furnizare de informații despre
filme, închiriere de filme pe dvd, producție de
filme cinematografice de animație, prezentări de
filme în scopuri educative, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, prezentări de
coloane sonore pentru filme video, servicii de
înregistrări în studio pentru filme, producție
de filme de televiziune și cinematografice,
servicii informative cu privire la filme video,
producție de filme în scopuri de divertisment,
închirieri de filme cinematografice și înregistrări
sonore, servicii de informații despre programul
filmelor, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, închiriere de decoruri
pentru televiziune și filme cinematografice,
închiriere de filme preînregistrate sub formă
de discuri, servicii de divertisment sub formă

de filme cinematografice, servicii în producția
de filme cinematografice și telefilme, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție de filme pe bandă video și pe dvd-
uri, servicii de înregistrări audio, de filme, video
și de televiziune, servicii de animație și efecte
speciale pentru filme și video, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii
de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
educative în arta cinematografiei, adaptări
și montaje cinematografice, montaj de filme
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, pregătire
de programe de știri pentru cinema,
planificarea proiecțiilor cinematografice, servicii
de divertisment cinematografic, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale.
42. Crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator, 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
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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,
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 06246
(151) 26/08/2021
(732) MARIUS-ANTON BUNEI, SAT

CERNETEAZ NR. 354, JUDETUL
TIMIS, COM. GIARMATA, 307211,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE E-SPORTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 06248
(151) 26/08/2021
(732) FEODOR SIMION, STR. 13

DECEMBRIE NR. 61, BL. 28, SC. B,
AP. 30, JUDEȚUL BRAȘOV, MUN.
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Jarinka

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

29. Carne gătită, la borcan, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, livrate în
borcane, mâncăruri gătite constând în principal
din carne, livrate în borcane, feluri de mâncare
preparate din carne, tocană de carne si legume
(alimente), supă de vită, supă de pui, supă de
porc, supă din ciolan de vită, supă de tăieței,
supă de pește, supă din carne de porc, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, livrate în borcane.
30. Alimente preparate pe bază de tăieței,
livrate în borcane, alimente preparate din aluat,
alimente din paste făinoase uscate, prăjituri,
deserturi cu înghețată, deserturi preparate
(produse de cofetărie), plăcinte, produse de
patiserie proaspete.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de publicitate
și marketing online pentru alimente gătite,
livrate în borcane, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de preparate gătite
livrate in borcane pe bază de abonament,
servicii de comerț cu amănuntul si ridicata
de alimente gătite, in principal preparate
gătite livrate in borcane, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, consultanță privind
conducerea întreprinderilor în sistem de franciză,

administrarea afacerilor în sistem de franciză,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de mâncăruri gătite, livrate în
borcane (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terți,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante.
39. Depozitare de alimente, transport de
alimente, livrare de alimente.
40. Congelarea alimentelor, procesarea
alimentelor gătite, tratarea alimentelor
preparate, servicii de conservare a alimentelor,
servicii de afumătorie pentru afumarea
alimentelor, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, închirieri de mașini și aparate
pentru procesarea alimentelor.
43. Servicii de mâncare gătită, la pachet, livrată
în borcane, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de preparare a alimentelor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea
de mâncare gătită, livrată în borcane, furnizare
de alimente persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de consultanță cu privire la
alimente gătite si livrate în borcane, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2021 06249
(151) 26/08/2021
(732) STEFAN-ALEXA MINDEA,

STR.OITUZ NR. 29, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(540)

ULTRA MINIM INVAZIV

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 02.03.16; 02.03.23; 26.02.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis, roz,
gri deschis

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 06253
(151) 26/08/2021
(732) ROMTOX SALES GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
YUMOŞ

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, produse de toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și

articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, achiziții de produse
în numele societăților terțe, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri.

───────

(210) M 2021 06254
(151) 26/08/2021
(732) SCENTUM OBSESSION SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, BIROU NR.
8, ETAJ 1, ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

My CARNAL ROUGE Boudoir

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

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
roşu (Pantone 206C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 06255
(151) 26/08/2021
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI

NR 6, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ZIPPY

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană de animale sub formă de granule, hrană
la conservă care conține carne pentru animale
tinere.

───────

(210) M 2021 06256
(151) 26/08/2021
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI

NR 6, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NATURROS

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

29. Carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
conserve de carne, conserve de fructe, conserve
de legume, conserve și murături.

───────

(210) M 2021 06257
(151) 26/08/2021
(732) CĂTĂLIN CONSTANTIN, STR.

UNIRII 47, BL E3A/II, AP 24,
SECTOR 3, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

SPORTUL românesc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.01;
29.01.06

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

clase:
16. Ziare cotidiene (tipărituri).

───────

(210) M 2021 06258
(151) 26/08/2021
(732) DANIEL CORNELIU MARCU, STR.

TUFIŞULUI NR.18, SECTOR 5,
BUCURESTI , 050713, ROMANIA

(540)
caut1

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────
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(210) M 2021 06259
(151) 26/08/2021
(732) COMPANY BUSINESS HOARĂ

SRL, STR. MIHAI EMINESCU
NR. 13, AP.1, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

CBH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.07.25;
29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2680FF), negru (HEX #191919)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06260
(151) 26/08/2021
(732) SC FREEVOLT SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR 3, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)
www.freevolt.ro

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

37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice

───────

(210) M 2021 06261
(151) 26/08/2021
(732) MICCA ROM SRL, STRADA

NECULAU NR 11A, TR 2, ETAJ
3, AP 15, JUD. IASI, IASI, -, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Vopsele Colorate
Profesionale MICCAROM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5000),
roşu (RAL 3000), galben (RAL 1003),
mov, roz, portocaliu, verde

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────

(210) M 2021 06262
(151) 26/08/2021
(732) SC FREEVOLT SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 3, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

FREEVOLT ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.01; 26.11.25;
26.04.01
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(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
negru

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

37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 06263
(151) 26/08/2021
(732) PRO TV SRL, BULEVARDUL

PACHE PROTOPOPESCU,
NR. 105, PARTER, CAMERA
101, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Femeia alege

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,

difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
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sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,

furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06264
(151) 26/08/2021
(732) SC MEDIAUNO SRL, STR.

TURNUL EIFFEL NR. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020344, ROMANIA

(540)
REPOWER ROMANIA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06265
(151) 26/08/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, țigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun

───────

(210) M 2021 06266
(151) 26/08/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)

DUNHILL OPUS NOCTURNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

34. Ţigări/ţigarete, țigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2021 06267
(151) 26/08/2021
(732) TRANS-IMPEX STEFANIA 95 SRL,

ŞOS. AFUMAŢI 718, JUDEŢ ILFOV,
PETRĂCHIOAIA, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP.
5, COMPLEX VIVANDO, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

BitzAgro "Furaje Bine Făcute"

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 03.04.24; 03.07.03

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

clase:
5. Amestecuri de furaje complementare.
31. Paie (furaje), furaje pentru cai, urluială
(hrană pentru animale), hrană sintetică pentru
animale, hrană mixtă pentru animale, hrană
pentru animale domestice, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, produse alimentare
și hrană pentru animale, hrană de animale
derivată din fân, hrană pentru păsări, hrană
pentru păsări sălbatice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
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produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terților a amestecurilor de furaje
complementare, paielor (furaje), furajelor pentru
cai, urluială (hrană pentru animale), hranei
sintetice pentru animale, hranei mixte pentru
animale, hranei pentru animale domestice,
hranei de animale pentru înțărcarea animalelor,
produselor alimentare și hrană pentru animale,
hranei de animale derivată din fân, hrană pentru
păsări, hrană pentru păsări sălbatice (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
40. Prelucrare de furaje.

───────

(210) M 2021 06268
(151) 26/08/2021
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

SRL, STR. IANI BUZOIANI 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011573,
ROMANIA

(540)
EDITURA NEMIRA

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

16. Tipărituri, cărți, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, broșuri, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea vânzărilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
vânzare prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin online cu vânzare de cărti pe suport
de hârtie, audiobook-uri şi ebook-uri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, traducere lingvistică,
traducere în format braille, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, redactare de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, creare şi menţinere de magazin

online cu vânzare de cărți pe suport de hârtie, şi
audiobookuri şi ebook-uri.

───────

(210) M 2021 06270
(151) 26/08/2021
(732) ALINA-IONELIA ANGHEL, STR.

VISTIERNICUL STAVRINOS
NR.25, BL.155, SC.1, ET.4,
AP.21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
TUDORUŢA-ANCUŢA BRĂHAIŢĂ,
STR. PESCARILOR NR.66,
BL.FZ11, SC.D, AP.43, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RESTART CAMP o
şansă pentru viitorul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

35. Servicii de consultanță în afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, administrare în materie
de activități de marketing, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, asistență în
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materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, campanii de marketing,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, marketing afiliat, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing pentru evenimente, negociere de
contracte de publicitate, productie de publicitate
televizata si radiofonica, promovare de
evenimente speciale, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență
în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de relocalizare a
firmelor, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, organizarea afacerilor,
servicii de consultanță și de management
al afacerilor, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii de intermediere referitoare la
publicitate.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de spectacole în direct, producție audio,
video și multimedia și fotografie, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și

cultură, servicii de acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
de educație, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de centre de recreere,
furnizare de activități recreative, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de informații
despre activități culturale, îndrumare, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de gale, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de webinare, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea
spectacolelor, prezentări de filme în scopuri
educative, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, proiecție de filme video, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii jurnalistice, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație).

───────

(210) M 2021 06271
(151) 26/08/2021
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

SRL, STR. IANI BUZOIANI 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011573,
ROMANIA

(540)
NEMIRA PUBLISHING HOUSE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Tipărituri, cărți, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, broșuri, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
vanzare prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin online cu vânzare de cărţi pe suport
de hârtie, audiobook-uri şi ebook-uri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, traducere în format
braille, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, redactare de texte altele decât
cele publicitare, traducere lingvistică.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, creare şi menţinere de magazin
online cu vânzare de cărți pe suport de hârtie,
audiobookuri şi ebook-uri.

───────

(210) M 2021 06272
(151) 26/08/2021
(732) BEST MIXMEDIA SRL, STR.

TEILOR 11, JUDEŢ PRAHOVA,
CÂMPINA, 105600, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SHOP ON TV
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 26.11.01; 26.04.01
(591) Culori revendicate:roşu (PANTONE

1797C), gri (PANTONE 663 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate televizată, promovarea
vânzărilor.
41. Producție de programe tv.

───────


