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Cereri Mărci publicate în 02/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
REACTION

2 M 2021 08346 23/11/2021 SC CENTRIQA SERVICES &
SOLUTIONS SRL

COLLTRAIN

4 M 2021 08383 23/11/2021 OCTAVIAN FLORIN
PARASCHIV

MEDICAL CORNER

5 M 2021 08397 23/11/2021 ANDRES SPEDITIONS SRL andres SPEDITIONS

6 M 2021 08398 23/11/2021 ANDRES INTERLOGISTIK SRL andres INTERLOGISTIK

7 M 2021 08399 23/11/2021 PRAVALIA DE FERESTRE SRL PRĂVĂLIA DE FERESTRE

8 M 2021 08400 23/11/2021 DM SPORT & ENERGY S.R.L. National Golf & Country Club By
DM Sport & Energy

9 M 2021 08401 23/11/2021 ALEXANDRU COLTEA emagicienii

10 M 2021 08403 23/11/2021 TERMOCOLOR SRL e-garduri.ro GARDURI DIN
ALUMINIU

11 M 2021 08405 23/11/2021 VICENTIU-IULIAN PETRESCU OK fix

12 M 2021 08406 23/11/2021 MOSTIRO FISHING SOLUTION
SRL

DARA KILLER

13 M 2021 08407 23/11/2021 MALOS SILVIU-GABRIEL TAREX

14 M 2021 08408 23/11/2021 PETRICĂ BUDURU FOTBAL CLUB ASTRA

15 M 2021 08409 23/11/2021 COSMIN-VALERIU GIURONI POPAS TURISTIC ZIMBRUL

16 M 2021 08410 23/11/2021 SC WEB TRAVEL EXPERIENCE
SRL

InviteMe

17 M 2021 08412 23/11/2021 ADRIAN - MIHAI MIHĂILĂ ADI MIHAILA THE HITMAN

18 M 2021 08413 23/11/2021 ELENA-RAMONA HUŢANU La Huţanu

19 M 2021 08414 23/11/2021 CREATIVE FITOUT SRL GEOMETRIQ

20 M 2021 08415 23/11/2021 DOREL VOICU CRAFTERIA Arta pentru suflet

21 M 2021 08416 23/11/2021 SC AYAM&XELAM SRL Litoral Bulgaria

22 M 2021 08417 23/11/2021 PETRICĂ BUDURU FOTBAL CLUB ASTRA 1934

23 M 2021 08418 23/11/2021 MARIAN-VALERIU RADU PARTIDUL LIBERAL

24 M 2021 08419 23/11/2021 DENISA-ELENA ILIE INCISIVO By Hellen Denisse

25 M 2021 08420 23/11/2021 SMART BAG SRL Kids Fest

3 M 2021 08360 22/11/2021 PHN PREMIUM MAG SRL PHN Mag

1 M  2021  08181 15/11/2021 SPORT  &  FASHION
MANAGEMENT PTE. LTD.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 08421 23/11/2021 FITNESS HUB ATHLETIC SRL FH FITNESS HUB MAKE THEM

STARE

27 M 2021 08422 23/11/2021 CRISTINA-DENISA POTECARU MediaFLUX.ro

28 M 2021 08423 23/11/2021 ONESOUL RESTAURANT
S.R.L.

ONE Soul

29 M 2021 08424 23/11/2021 DIANA-ELENA CRISTIAN sonica

30 M 2021 08425 23/11/2021 UNIVERSUL PODISH SRL PODISH FII PARTE DIN BINE

31 M 2021 08426 23/11/2021 EXTENDED DEV SRL extended

32 M 2021 08427 23/11/2021 DAVO & ASOCIATII -
SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI

DAVO LAW OFFICES

33 M 2021 08428 23/11/2021 TUBET INTERNATIONAL SRL Tubet

34 M 2021 08429 23/11/2021 PEPSICO, INC. ROCKSTAR REFRESH

35 M 2021 08430 23/11/2021 NIRO SERV COM SRL Niro Lactate

36 M 2021 08431 23/11/2021 NIRO SERV COM SRL Niro Residence

37 M 2021 08432 23/11/2021 INTERBRANDS MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

Shopidoki

38 M 2021 08433 23/11/2021 BIANCA-IOANA ZAINEA SHAYA PILATES

39 M 2021 08434 24/11/2021 JUMANA TOP SRL Lotus Glass Purness&Beyond

40 M 2021 08435 24/11/2021 JUMANA TOP SRL Golden Opal

41 M 2021 08436 24/11/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADAUGA BANI INSTANT BCR

42 M 2021 08437 24/11/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADD MONEY INSTANTLY BCR

43 M 2021 08438 24/11/2021 SC ENERGO CON GRUP SRL SUNWELL

44 M 2021 08439 24/11/2021 ANA SÎRBU Ana Atan

45 M 2021 08440 24/11/2021 KLG ASYRAL INVEST SRL WEGO LINE

46 M 2021 08441 24/11/2021 VIRGILIU ȘTEFAN
DUMITRAȘCU

ASOCIATIA SOMELIERILOR
PROFESIONISTI DIN ROMANIA

47 M 2021 08442 24/11/2021 SC COMNILIS PROD SRL TRADITII DIN IARMAROC MOS
HORIA

48 M 2021 08443 24/11/2021 NORDIC GREEN GOLD SRL JANDRĂ

49 M 2021 08444 24/11/2021 XPOSED MEDIA SRL VIDIA

50 M 2021 08445 24/11/2021 FOR BLACK SEA SECURITY
SRL

FOR BLACK SEA SECURITY
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Crt
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Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2021 08446 24/11/2021 SELGROS CASH & CARRY SRL SCAN & GO

52 M 2021 08447 24/11/2021 ALIN-MARIUS VANCEA semintegazon.ro

53 M 2021 08448 24/11/2021 LIKE WEB SRL mefi

54 M 2021 08450 24/11/2021 SC CARPATIS SRL Carnatu mosului

55 M 2021 08451 24/11/2021 LUCA STIRBAT .ntropy organize your spacetime

56 M 2021 08452 24/11/2021 DAN-LUCIAN DOBRE Restaurant museum fondat 1999

57 M 2021 08453 24/11/2021 UNIRII COFFEE SHOP SRL 4 you Coffee Shop

58 M 2021 08454 24/11/2021 TAXI PRO NAPOCA TAXI CLUJ

59 M 2021 08455 24/11/2021 ALEXANDRU RADUCANU SCHOOL OF LOVE

60 M 2021 08456 24/11/2021 LOYO COLLECTION LOYO Collection

61 M 2021 08457 24/11/2021 ALEXANDRU RADUCANU SCHOOL OF MONEY

62 M 2021 08458 24/11/2021 CENTRUL CULTURAL
BUCOVINA

63 M 2021 08460 24/11/2021 ALEXANDRU-LAURENȚIU
MIHAI
GABRIELA IONIȚĂ
ALEXANDRA GRIGORAȘ
MIRUNA BĂRBULESCU
ELENA IGNAT-NASTASA
MARIA-VALENTINA GRIGORIU
CERASELA MATEI
IULIA-MARIA MARIN
ELIZA-MIRUNA MARIAN

REGNUM TARGORUM

64 M 2021 08461 24/11/2021 AGROSERV TRADING SRL UTOPIA

65 M 2021 08462 24/11/2021 S.C. Premium FIT S.R.L. LOW-COST SLIMMING.

66 M 2021 08463 24/11/2021 S.C. Premium FIT S.R.L. LOCOSLIM

67 M 2021 08464 24/11/2021 P.F.A. ROŞCA IULIAN CODRUŢ RoMellarius

68 M 2021 08465 24/11/2021 FIVE HOLDING SA MESTERUL CASTOR

69 M 2021 08466 24/11/2021 ZENTIVA, K.S. ZEOKS

70 M 2021 08467 24/11/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

PALL MALL SHINE

71 M 2021 08468 24/11/2021 DN FOUND SA turabo

72 M 2021 08469 24/11/2021 IMPRIMERIA DE STEAGURI
UNIK PRINT SRL

IMPRIMERIA DE STEAGURI
UNIK PRINT

73 M 2021 08470 24/11/2021 DESPREVIN MEDIA SRL WD WINEDEALS
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74 M 2021 08471 24/11/2021 DRĂGAN G. IOAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
La Nea Ion PIZZERIE Sandwich
la metru

75 M 2021 08472 24/11/2021 TREE UNITED PROPERTIES
SA

TreeUP - Exclusivist corner with
luxury

76 M 2021 08473 24/11/2021 MARCHESA INVEST SA AMANETTO - Gold, Vintage &
More

77 M 2021 08474 25/11/2021 STAGER MED SRL ALPHACARE

78 M 2021 08475 25/11/2021 OCTOPUS INC SRL VGR VOYAGER

79 M 2021 08478 25/11/2021 S.C. CARMEDIA SERV S.R.L. ACTUALITATEA PRAHOVEANĂ

80 M 2021 08479 25/11/2021 CORINA-DANIELA BURCEA Sweet Pancakes

81 M 2021 08480 25/11/2021 MEDINST DIAGNOSTIC
ROMANO-GERMAN SRL

medinst diagnostic imagistic

82 M 2021 08481 25/11/2021 DELICATERIA ITALIANA SRL F Degusteria Francesca
delicateria italiana

83 M 2021 08482 25/11/2021 CHOULIARAS IOANNIS Mo DECO

84 M 2021 08483 25/11/2021 PROSONIC PRODCOM SRL

85 M 2021 08485 25/11/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

PALL MALL CHANGE

86 M 2021 08486 25/11/2021 ASOCIAȚIA SERVICIILOR
FUNERARE

A.S.F. ASOCIAȚIA
SERVICIILOR FUNERARE

87 M 2021 08487 25/11/2021 AMIGO SRL JÄGERMANN

88 M 2021 08488 25/11/2021 EATBLE BRANDS S.R.L. the cheesy way

89 M 2021 08489 25/11/2021 S.C. CLAS MEDIA SRL ACTUL 2

90 M 2021 08490 25/11/2021 S.C. CLAS MEDIA SRL DOZA DE FRUMUSETE SI STIL

91 M 2021 08491 25/11/2021 EATBLE TECHNOLOGY S.R.L. BOOST EAT! PAIRING
BENEFITS

92 M 2021 08496 25/11/2021 STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE CREMA

93 M 2021 08497 25/11/2021 JIANGSU YOAU ELECTRIC
CO., LTD.

YOAU

94 M 2021 08498 25/11/2021 JIANGSU YOAU ELECTRIC
CO., LTD.

UHOME

95 M 2021 08500 25/11/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

TRUE2U

96 M 2021 08501 25/11/2021 UN PRODUS PENTRU O VIAȚĂ
MINUNATĂ S.R.L.

AQUABLISS pure water
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97 M 2021 08502 25/11/2021 ARKADA STEEL MAP SRL ARKADA

98 M 2021 08503 25/11/2021 IFIGENIA IMPEX SRL ministorage.ro

99 M 2021 08504 25/11/2021 VANELLI SRL Antipoux

100 M 2021 08505 25/11/2021 VANELLI SRL K2dens

101 M 2021 08506 25/11/2021 CROPMARKET SRL CROPMARKET

102 M 2021 08507 25/11/2021 ATTILA BENE SHAKESPEARE coffee & poetry
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MANAGEMENT PTE. LTD., 6
SHENTON WAY, # 18-11 OUE
DOWNTOWN 2, SINGAPORE,
068809, SINGAPORE

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

(540)

REACTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
6. Mici articole de fierărie, manșoane (articole de
fierărie), încuietori metalice, incluzând încuietori
metalice pentru vehicule, chei metalice pentru
încuietori, instalații metalice pentru parcat
trotinete (vehicule), dispozitive de blocat roțile
(gheare), șuruburi metalice.
7. Plăcuțe de frână, cu excepția celor pentru
vehicule, rulmenți pentru skateboard, rulmenți
pentru patine cu rotile, rulmenți pentru trotinete
recreative pentru copii, segmenți de frână, alții
decât cei pentru vehicule.
8. Unelte de mână, acționate manual, chei
de piulițe, inclusiv cele incluse în seturile de
înlocuire a roților de patine cu rotile, chei de
buloane, șurubelniţe, dispozitive de strângere
a șiretului, chei de piuliţe, dispozitive acţionate
manual, şi anume clești de șireturi, inclusiv
pentru încălţăminte şi ghete pentru patine cu
rotile, tendoare (unelte acționate manual)
9. Încuietori electrice, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, protecția capului,
echipament de protectie si siguranta, căști de
protecție pentru sport, curele pentru telefonul
mobil.
11. Dispozitive de iluminare ale vehiculelor
și reflectoare, dispozitive de iluminare pentru
patine cu rotile, dispozitive de iluminare
pentru trotinete, reflectoare pentru patine cu
rotile, reflectoare pentru trotinete, lumini pentru

trotinete, lumini pentru patine cu rotile, lumini
pentru biciclete
12. Vehiculele terestre, vehicule terestre
acționate electric, vehicule pentru călătorii
terestre, trotinete electrice, trotinete (vehicule),
scutere motorizate și nemotorizate de transport
personal, vehicule, echipamente pentru
locomoție terestră, părți și accesorii pentru
vehicule terestre acționate electric, roți, cadre
pentru vehicule, punți, anvelope, frâne, sonerii,
suporturi pentru sticle, scaune, rulmenți, mânere
de ghidon, tije de ghidon,ghgidoane,tablouri
de bord, părți și accesorii pentru vehicule
pentru călătorii terestre, respectiv roți, cadre
pentru vehicule, punți, anvelope, frâne, sonerii,
suporturi pentru sticle, scaune, rulmenți, mânere
de ghidon, tije de ghidon,ghgidoane,tablouri de
bord, părți și accesorii pentru trotinete electrice
(vehicule), respectiv ghidoane, tije de ghidon,
mânere de ghidon, capete de bară pentru
mânere de ghidon, tablouri de bord, punți,
benzi de prindere pentru punți, sonerii, frâne,
furci, protectoare împotriva stropilor, motoare,
roți, suspensii pentru roți, mecanisme de pliere,
anvelope, cadre pentru vehicule, excentrici de
cadru pentru trotinete, supape, osii, clame pentru
fixare, rulmenți, suporturi pentru fixare, în scopul
transportului mărfurilor, cricuri, suporturi pentru
sticle, scaune pentru copii, huse adaptate,
coșuri, genți adaptate pentru vehicule, centuri de
umăr pentru transport, părți și accesorii pentru
trotinete (vehicule), respectiv ghidoane, tije de
ghidon, mânere de ghidon, capete de bară
pentru mânere de ghidon, tablouri de bord, punți,
benzi de prindere pentru punți, sonerii, frâne,
furci, protectoare împotriva stropilor, motoare,
roți, suspensii pentru roți, mecanisme de pliere,
anvelope, cadre pentru vehicule, excentrici de
cadru pentru trotinete, supape, osii, clame pentru
fixare, rulmenți, suporturi pentru fixare, în scopul
transportului mărfurilor, cricuri, suporturi pentru
sticle, scaune pentru copii, huse adaptate,
coșuri, genți adaptate pentru vehicule, centuri
de umăr pentru transport, părți și accesorii
pentru scutere motorizate și nemotorizate de
transport personal, respectiv ghidoane, tije de
ghidon, mânere de ghidon, capete de bară
pentru mânere de ghidon, tablouri de bord,
punți, benzi de prindere pentru punți, sonerii,
frâne, furci, protectoare împotriva stropilor,
motoare, roți, suspensii pentru roți, mecanisme
de pliere, anvelope, cadre pentru vehicule,
excentrici de cadru pentru trotinete, supape, osii,
clame pentru fixare, rulmenți, suporturi pentru
fixare în scopul transportului mărfurilor, cricuri
suporturi pentru sticle, scaune pentru copii, huse
adaptate, coșuri, genți adaptate pentru vehicule,
centuri de umăr, pentru transport, părți și

(210) M 2021 08181
(151) 15/11/2021
(732) SPORT & FASHION
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accesorii pentru vehicule terestre respectiv roți,
cadre pentru vehicule, punți, anvelope, frâne,
sonerii, suporturi pentru sticle, scaune, rulmenți,
mânere de ghidon, tije de ghidon, ghidoane,
tablouri de bord, părți și accesorii pentru
vehicule, respectiv, roți, cadre pentru vehicule,
punți, anvelope, frâne, sonerii, suporturi pentru
sticle, scaune, rulmenți, mânere de ghidon,
tije de ghidon, ghidoane, tablouri de bord,
clame pentru fixarea ghidoanelor trotinetelor,
clopoței pentru ghidoanele trotinetelor, saboți
de frână, incluzând saboți de frână cu sisteme
de fixare pentru trotinetă, plăcuțe de frână,
incluzând plăcuțe de frână cu sisteme de
fixare, pentru trotinete, coșuri special concepute
pentru trotinete, platforme pentru copii pentru
trotinete, suporturi pe podea pentru trotinete,
rulmenți pentru roți de trotinete, saboți de
frână pentru trotinete, suporturi pentru trotinete,
rastele pentru trotinete, genți special concepute
pentru trotinete, suporturi pentru sticle pentru
biciclete, suporturi pentru sticle pentru trotinete,
excentrice rabatabile pentru cadrul trotinetei
concepute pentru a fixa un mecanism de pliere
al trotinetei, tije de ghidon (componente pentru
trotinete), furci frontale pentru trotinete, frâne
pentru trotinete, manșoane pentru ghidoane
de trotinete, platforme pentru trotinete, benzi
antiderapante pentru platforme de trotinete,
centuri pentru umeri pentru trotinete, genți
pentru trotinete, huse adaptate pentru trotinete,
mânere pentru trotinete, roți pentru trotinete,
frâne pentru roți, profiluri pentru anvelope, osii,
frâne de direcție, volane, frâne pentru vehicule
terestre, distanțiere pentru roți, huse pentru
volan, mânere, roți, suporturi pentru sticle pentru
biciclete sau alte vehicule.
16. Abţibilduri decorative, inclusiv abțibilduri
decorative pentru căști de protecție, totinete.
19. Instalatii nemetalice pentru parcarea
trotinetelor
20. Încuietori, nemetalice, inclusiv pentru
vehicule, chei (nemetalice) pentru deschiderea
încuietorilor
21. Sticle pentru apă, inclusiv sticle pentru apă
pentru sport, sticle de băut pentru sport
26. Pandantive, altele decât cele pentru bijuterii,
inele de chei, panglici decorative pentru trotinete,
șireturi pentru pantofi, inclusive pentru ghete
pentru patine cu rotile
28. Jucării de călărit, vehicule de jucărie de
călărit, respectiv roți, cadre pentru vehicule
de jucărie, punți, sonerii, scaune, ghidoane,
vehicule de jucărie de călărit pentru copii,
părți și accesorii pentru jucării de călărit,
părți și accesorii pentru vehicule de călărit de

jucărie , respectiv roți, cadre pentru vehicule
de jucărie, punți, sonerii, scaune, ghidoane,
părți și accesorii pentru vehicule de călărit
de jucărie pentru copii, respectiv roți, cadre
pentru vehicule de jucărie, punți, sonerii, scaune,
ghidoane, jocuri, jucării, obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, patine cu
rotile, părți, piese și accesorii pentru patine
cu rotile, suporturi de frână, inclusiv suporturi
de frână cu elemente de fixare, pentru patine
cu rotile, plăcuțe de frână, inclusiv plăcuțe de
frână cu elemente de fixare, pentru patine cu
rotile, axe pentru roți de patine cu rotile, inclusiv
axe incluse în seturile pentru înlocuirea roților
de patine cu rotile, genți special concepute
pentru roți de patine cu rotile de atașat la
încălțaminte, genți special concepute pentru
patine cu rotile, huse special concepute pentru
roți de patine cu rotile, huse special concepute
pentru patine cu rotile, cleme pentru fixarea
ghidonului vehiculelor de jucărie de călărit,
clopoței pentru ghidonul vehiculelor de jucărie
de călătit, jucării, inclusiv moriști de vânt
pentru vehicule de jucărie de călărit, coșuri
special concepute pentru vehicule de călărit
de jucărie, suporturi pe podea pentru vehicule
de călărit de jucărie, rastele pentru vehicule
de călărit de jucărie, suporturi pentru vehicule
de călarit de jucărie, genți special concepute
pentru vehicule de călărit de jucărie, huse
special concepute pentru vehicule de călărit de
jucărie, excentrice rabatabile pentru cadre de
vehicule de călărit de jucărie, concepute pentru
a fixa un mecanism de pliere al vehiculului de
călărit de jucărie, tije de ghidon (piese pentru
vehicule de călărit de jucărie), furci frontale
pentru vehicule de călărit de jucărie, frâne pentru
vehicule de călărit de jucărie, mânere de ghidon
pentru vehicule de călărit de jucărie, platforme
pentru vehicule de călărit de jucărie, benzi
antiderapante pentru platformele vehiculelor de
călărit de jucărie, centuri pentru umeri pentru
vehicule de călărit de jucărie, mânere pentru
vehicule de călărit de jucărie, roți pentru vehicule
de călărit de jucărie, genunchiere (articole de
sport), protecții de încheieturi (articole de sport),
apărători pentru cot (articole de sport), mănuși
de protecție (articole de sport), mănuși pentru
jocuri sportive, mănuși pentru activități sportive,
căptușeli de protecție pentru activități sportive,
invlusiv activități ca patinaj pe patine cu rotile,
skateboarding, mersul pe trotinete și biciclete,
incluzând manusi de protectie, genunchiere și
cotiere.

───────
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(210) M 2021 08346
(151) 23/11/2021
(732) SC CENTRIQA SERVICES &

SOLUTIONS SRL, BVD IULIU
MANIU NR 7, BVD IULIU MANIU
NR 7, ETAJ 4, CORP U, SECTOR
6, BUCURESTI, 061072, ROMANIA

(540)

COLLTRAIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 26.04.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1E4C7C, HEX #3274B5, HEX
#3274B5)), verde (HEX #5AA299, HEX
#4CA98F)), maro (HEX #A07437), roșu
(HEX #9E4A3E, HEX #DA3B26), roz
(HEX #EB539F)

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

42. Software ca serviciu (SaaS).
───────

ALEXANDRU LAPUSNEANU
NR. 193, BL 18, AP 67, JUD
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900472, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PHN Mag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04; 26.04.05;
26.04.09

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

6. Bride pentru cabluri, plăcuțe de identificare
pentru câini, din metal, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride metalice pentru cabluri,
bride metalice în formă de U, manșoane de
conectare din metal pentru cabluri, neelectrice,
cabluri de teleferice, închizători de metal pentru
genți, etichete adezive metalice pentru genți,
cârlige din metal pentru agățat genți, armături
metalice pentru curele.
7. Perii pentru aspiratoare, filtre de praf pentru
aspiratoare, filtre și pungi de praf pentru
aspiratoare, monturi anti-vibrații pentru mașini,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante, roboți
pentru curățenie, roboți cu inteligență artificială
de uz casnic pentru curățenie și spălat, saci
de aspirator din hârtie, saci din plastic pentru
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, saci de
hârtie pentru aspiratoare, saci de carton pentru

(210) M 2021 08360
(151) 22/11/2021
(732) PHN PREMIUM MAG SRL,
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aspiratoare, saci din hârtie pentru aspiratoare,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
echipament pentru mișcare și manevrare, discuri
de lustruire folosite cu șlefuitoare electrice
pentru pardoseli, discuri abrazive pentru mașini
de șlefuit electrice, discuri de șlefuit (piese
pentru mașini), discuri de șlefuit utilizate la
mașini, mixere (aparate pentru bucătărie),
încărcătoare (transportoare), încărcătoare
frontale, încărcătoare (mașini), încărcătoare
articulate, încărcătoare antiderapante cu
direcție, lanterne termice (pe bază de gaz),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, curele pentru motoare.
8. Aparate operate manual de tuns câini,
aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, foarfece, foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci, instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, pensete,
genți profesionale cu scule.
9. Brățări inteligente, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, suporturi fotografice (filme
impresionate), cabluri electrice de încărcare,
dispozitive de înregistrare pentru suporturi de
sunete și imagini, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile, folii
de protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, folii de protecție pentru tablete,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi cu
inel pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, suporturi de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru difuzoare, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
calculatoare tabletă, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, cabluri usb, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
optice, cabluri pentru transmisia de semnale
optice, transmițătoare optice utilizate cu cabluri
din fibră optică, cabluri audio, conectoare
pentru cabluri audio, testere de cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri și fire, adaptoare
pentru cabluri, cabluri adaptoare pentru căști,
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, cabluri pentru baterii, cabluri
pentru calculatoare, cabluri pentru modem,
cabluri pentru imprimante, cabluri pentru boxe,

cabluri pentru antene, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, canale pentru cabluri
electrice, mufe pentru cabluri electrice, cabluri
de conectare, cabluri electrice de conectare,
cabluri de conectare pentru telefon, butoane
tactile multifuncționale, butoane comutatoare
(electrice), butoane pentru microfon, butoane
declanșatoare pentru camere foto, butoane de
sonerie, camere video de securitate, camere
video de bord, camere video portabile cu
dispozitiv încorporat pentru înregistrare de
videocasete, camere video adaptate în scop
de supraveghere, suporturi de camere video
montate pe căști, suporturi pentru camere video,
suporturi biped pentru camere video, carcase
rezistente la apă pentru camere video, ceasuri
de mână care comunică date la alte dispozitive
electronice, dispozitive de comunicații portabile,
sub formă de ceasuri de mână, ceasuri
computerizate cu funcție de recunoaștere a
amprentei, baterii, baterii uscate, baterii solare,
baterii reîncărcabile, baterii externe, testere
pentru baterii, baterii electrice reîncărcabile,
baterii cu litiu, baterii pentru telefoane, baterii
cu celule uscate, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii pentru țigări electronice, baterii
pentru telefoane mobile, baterii electrice pentru
vehiculele electrice, baterii pentru lanterne de
buzunar, testere pentru baterii și acumulatoare,
carcase pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, protecţii
de ecran pentru telefoane mobile, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse de videocamere, genți adaptate special
pentru proiectoare, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți adaptate sau confecționate special pentru
transportul de aparate de fotografiat, usb
hub-uri, hub-uri pentru imprimante, hub-uri
pentru automatizarea caselor, distribuitoare
pentru amplificarea semnalelor (hub-uri) în
rețelele informatice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive pentru stocarea
de date, dongle de interfață multimedia
de înaltă definiție, terminale interactive cu
ecran tactil, terminale multimedia, tastaturi
multifuncționale, tastaturi fara fir, tastaturi, table
electronice interactive whiteboard, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de fixare adaptate pentru
calculatoare, aparate de navigație pentru
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automobile, aparate de navigație subacvatice
cu sonar, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, adaptoare
pentru telefoane, adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, adaptoare
pentru prize, adaptoare de călătorie pentru
prize electrice, adaptoare pentru imprimante,
încărcătoare usb, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, incarcatoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare de rețele de
alimentare, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, prize de extensie
pentru telefoane, capace de siguranță pentru
prize, prize de telefon, baterii pentru vehicule,
baterii pentru vaporizatoare, preîncălzitori pentru
baterii, baterii pentru automobile, baterii pentru
proiectoare, redresoare pentru baterii solare,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători, baterii pentru aparate auditive, baterii
pentru vehicule electrice, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, telefoane
inteligente, telefoane cu internet, telefoane
inteligente pliabile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
afișaje pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane inteligente, software pentru
telefoane inteligente, programe pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane inteligente,
blițuri pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
camere video pentru telefoane inteligente,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
surse de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ochelari, căști fără fir pentru telefoane

inteligente, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, amplificator imagine pentru ecranul
telefoanelor inteligente, telefoane cu sisteme de
inter-comunicare incorporate, inele luminoase
pentru selfie, pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
obiective pentru camere video, camere video
pentru vehicule, camere video pentru conferință,
camere video pentru vânătoare, circuite de
interfață pentru camerele video, camere video
pentru analiza balansului la golf, sonerii
electronice cu camere video pentru uși, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), camere
fotografice, camere fotografice digitale, curele
pentru camere foto, camere foto cu plăci,
obturatoare pentru camere foto, telemetre
(pentru camere foto), camere foto cu scanare
rapidă, lămpi pentru camere obscure (fotografie),
capace de protecție pentru camere foto, camere
foto cu senzor liniar de imagine, dispozitive
de iluminat pentru camere obscure fotografice,
temporizatoare (pentru camerele de luat vederi
și aparatele de fotografiat), camere obscure
(fotografie), camere video portabile, camere
video digitale, camere video 360º, camere
video de supraveghere, camere video activate
prin mișcare, camere video cu funcționalități
multiple, adaptoare usb, chei hardware usb
(adaptoare de rețea fără fir), memorii usb,
memorii usb (neînregistrate), routere usb fără
fir, cabluri telefonice, cabluri telefonice electrice,
cabluri de telecomunicații, cabluri de telegraf
electrice, cutii ramificație cabluri telefonice,
cabluri de extensie pentru telefon, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, cabluri
pentru transmiterea și recepția semnalelor de
televiziune prin cablu, echipamente pentru
audioconferințe, echipamente pentru înregistrări
audio, echipamente audio pentru automobile,
telecomenzi pentru echipamente audiovizuale,
amortizatoare de vibrații pentru echipamente
electronice audio, software pentru controlul și
îmbunătățirea calității sunetului la echipamentele
audio, suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, suporturi de date cu
microcircuit, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, piese și accesorii pentru
aparatură audio, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsură și control pentru tehnologia
de aer condiționat, aparate audio-vizuale,
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sisteme audio-vizuale, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, înregistrări multimedia, software
multimedia, playere multimedia, player portabil
multimedia, fișiere multimedia descărcabile,
plăci de accelerare multimedia, telecomenzi
pentru sisteme multimedia, conectori multimedia
pentru vehicule, aparate și instrumente
multimedia, playere multimedia pentru mașini,
programe de calculator multimedia interactive,
programe de jocuri interactive multimedia,
software pentru streaming de multimedia,
programe de jocuri informatice multimedia
interactive, software multimedia înregistrat pe
cd-rom, sisteme de navigație multimedia
pentru vehicule, televizoare cu dmb (difuziune
multimedia digitală), cabluri pentru interfețe
multimedia de înaltă definiție, cabluri pentru
interfețe multimedia de înaltă definiție pentru
proiectoare, dispozitive de comunicații fără
fir pentru transmisia de conținut multimedia,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, surse
electrice de energie electrică de curent
alternativ (C.A.) și curent continuu (C.C.),
suporturi de perete adaptate pentru ecrane
de televizor, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, panouri de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
de afișare electronice, panouri de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de afișaj
stradal, panouri de afișaj pentru vehicule,
panouri mecanice de afișaj stradal, panouri
plane de afișare electroluminiscente, panouri
de semnalizare cu afișaj digital, panouri de
afişaj cu leduri (LED), panouri electronice pentru
afișarea de mesaje, panouri de afișaj din
metal (luminoase sau mecanice), panouri de
afișaj cu oled (diodă organică emițătoare de
lumină), aparate de comunicații, aparate de
comunicații aeronautice, aparate electrice de
comunicații, aparate de comunicatii portabile,
aparate de comunicație portabile, aparate de
comunicare prin satelit, aparate de comunicare
în marină, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicație fără fir, aparate
pentru transmiterea de comunicații, aparate de
comunicații navă-țărm, aparate de comunicatie
pentru vehicule, aparate de comunicare din
cadrul retelei, aparate maritime de comunicații
prin radio, comutatoare de fază pentru aparate
de comunicații, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, aparate de
comunicații prin satelit cu frecvență super
înaltă, aparate de înregistrare, aparate de
înregistrare grafice, aparate de înregistrare
electrice, aparate de înregistrare pentru telefon,
aparate de înregistrări de filme, aparate digitale

de înregistrare video, aparate de înregistrare
a presiunii, aparate de înregistrare de date,
aparate de înregistrare video (PVR), aparate
de înregistrare a kilometrilor, aparate de
înregistrare de presiune, aparate de înregistrare
de casete, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de înregistrat grafice și curbe, aparate
portabile de înregistrare de sunet, cronografe
(aparate de înregistrare a timpului), aparate
de înregistrare video pentru mașină, aparate
de înregistrare pentru discuri video, aparate
digitale de înregistrare a sunetului, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de
înregistrare a benzilor video, aparate digitale
de înregistrare de benzi audio, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,
aparate de înregistrare a vocii cu cip integrat,
aparate electronice de înregistrat temperatura,
nu de uz medical, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele decât
cele pentru uz medical), programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide,
tablete, tablete grafice, tablete digitale, tablete
grafice digitale, software pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, huse pentru tablete, aplicații
educative pentru tablete, stații de andocare
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, cutii pentru playere portabile
multimedia, playere video digitale, playere
de discuri video, playere și recordere video
combinate, laptopuri, laptopuri convertibile,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, stații de andocare pentru
laptop, suporturi de răcire pentru laptopuri, huse
pentru calculatoare de tip laptop, imprimante
portabile fără fir pentru utilizare cu laptopuri și
dispozitive mobile, imprimante portabile fără fir
de utilizat cu laptopuri și dispozitive mobile, boxe,
boxe stereo, boxe portabile, boxe de calculator,
boxe pentru automobile, suporturi pentru boxe,
boxe de monitor, boxe fara fir, boxe pentru
conferințe video, boxe pentru aparate de redare
cu disc, lanterne optice, lanterne de semnalizare,
genți pentru aparate de fotografiat, genti pentru
playere media digitale, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
de transport pentru calculatoare portabile, genti
pentru dispozitive de navigare prin satelit, genți
sport adaptate (echipate) pentru a transporta
căști de protecție, bănci de încărcare, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
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dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, aparate de control de încărcare
pentru dispozitive neintruzive, balast pentru
becuri fluorescente, balast pentru becuri cu
halogen, becuri de avertizare în trafic, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
senzori de mișcare pentru becuri de siguranță,
becuri pentru semnalizatoare (pentru aparatele
de telecomunicații), curele pentru telefonul
mobil, curele pentru camera foto, curele
pentru aparate telefonice, curele de susținere
pentru muncitori, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
costume de scafandru, măști pentru scafandri,
tampoane de urechi pentru scafandri, cleme
nazale pentru scafandri și înotători, mănuși de
scafandru, aparate de respirat sub apă pentru
înot subacvatic, extinctoare.
10. Branțuri cu pernițe pentru pantofi
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
branțuri moi (ortopedice), branțuri pentru
alinierea piciorului (ortopedice), branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), branțuri pentru
pantofi, de uz ortopedic, branțuri ortopedice
cu suporturi pentru bolta plantară, branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, branțuri pentru tratamentul corectiv
al afecțiunilor membrelor inferioare, aparate
pentru fototerapie, aparate pentru terapia cu
ultrasunete, aparate de terapie electromagnetică
de înaltă frecvență, aparate electrice pentru
terapie cu frecvențe joase, aparate cu vibrații
pentru masaj, aparate cu infraroșii folosite
în scop curativ, aparate cu infraroșii de uz
medical, aparate de electrostimulare nervoasă
de uz medical, aparate de electrostimulare
musculară de uz medical, aparate folosite în
termoterapie, aparate pentru terapie galvanică,
aparate pentru tratamente cu căldură, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de mușchi,
aparate pentru tratamente de estetică facială
cu unde ultrasonice, aparate pentru tratarea
acneei, aparate pentru tratarea celulitei, genți
(echipate) pentru medici, genți (echipate) pentru
instrumentar medical, curele pentru susținerea
membrelor lezionate.
11. Filtre de praf, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, corpuri de iluminat cu led,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(led), instalații de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri), becuri cu led,
corpuri de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru exterior, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, respectiv: lămpi cu
lumină rece, lămpi electrice, felinare pentru

iluminat, becuri, becuri, electrice, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (LED), aparate
şi instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne electrice, lanterne de
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
de biciclete, lanterne pentru biciclete, lanterne
pentru iluminat, lanterne de buzunar, lanterne
pentru căști, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru automobile, lanterne pentru vehicule,
lanterne cu leduri, lanterne pentru cap, lanterne
tip pointer, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu lentilă fresnel, lanterne pentru
încheietura mâinii, lanterne cu dispozitive
electrice reîncărcabile, lanterne în formă de
stilou, becuri fluorescente, becuri cu halogen,
becuri de lămpi, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, becuri pentru proiectoare,
becuri de format mic, becuri bunsen pentru
laborator, becuri fluorescente compacte (BFC),
becuri pentru panoul de bord, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri de sudură
cu acetilenă, becuri cu led pentru automobile,
becuri pentru indicatoare de direcție, ornamente
pentru pomul de crăciun (becuri), componente
pentru becuri cu lumină incandescentă, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
electrice pentru vehicule cu motor, becuri pentru
indicatoare de direcție de biciclete, becuri
pentru indicatoare de direcție pentru vehicule,
becuri pentru indicatoare de direcție pentru
vehicule, becuri pentru indicatoarele de direcție
pentru vehicule, aprinzătoare prin frecare pentru
aprinderea becurilor bunsen, becuri pentru lămpi
cu descărcări în gaze, becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule.
12. Suporturi pentru pahare, adaptate pentru
autovehicule, genți pentru biciclete, genți special
pentru triciclete, genți gonflabile utilizate în
aeronave, genți pentru portbagaje de biciclete,
genți pentru bortbagaje de motociclete, genți
adaptate pentru cărucioare de copii, genți
adaptate pentru cărucioare sport de copii,
genți laterale adaptate pentru vehicule cu două
roți, genți de salvare flotabile adaptate pentru
utilizarea cu ambarcațiuni.
14. Brățări de ceas, brățări metalice pentru
ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri și ceasuri
de mână, huse pentru ceasuri de mână, brățări
pentru ceasuri de mână, curele pentru ceasuri
de mână, ceasuri de mână cu aparate gps, genți
tip rulou pentru bijuterii, catarame pentru curele
de ceas, curele de încheietură pentru ceasuri,
curele din plastic pentru ceasuri, curele din piele
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pentru ceas, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele pentru ceasuri din clorură de
polivinil.
16. Ceară sigiliu, suporturi atașate la
instrumentele de scris pentru a fi mai ușor
de folosit, carcase pentru sigilii, sigilii (timbre
seci), suporturi pentru ștampile (sigilii), tablete de
ceară pentru sigilii, tablete de ceară pentru sigilii,
ștampile de marcare, genți din plastic pentru
asigurarea obiectelor de valoare.
18. Borsete, borsete pentru bărbați, borsete și
genți de purtat la brâu, îmbrăcăminte pentru
câini, lese pentru câini, zgărzi pentru câini,
centuri pentru câini, genți, genți scoțiene, genți
sportive, genți servietă, genți boston, bagaje
(genți), genți diplomat, mânere (genți), genți
impermeabile, genți casual, genți de lucru, genți
din piele, genți pentru șa, genți pentru scutece,
genți de plajă, genți de pânză, genți de mână,
genți pentru sport, genți pentru sport, genți de
umăr, genți de călătorie, genți stil bandulieră,
genți de seară, genți pentru școlari, genți pentru
cărți, genți din pânză, genți pentru curieri,
genți pentru școlari, genți cu rotile, genți cu
bandulieră, genți tip sac, genți pentru drumeții,
genți pentru camping, genți pentru gimnastică,
genți de stradă, genți pentru haine, armaturi
pentru genți (piese structurale de genți), genți
multifuncționale pentru atleți, genți fabricate din
pânză, serviete și genți diplomat, genți diplomat
pentru documente, genți flexibile pentru haine,
genți de transport universale, genți pentru scule,
goale, genți cu structură moale, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți cu imprimeu muzical,
genți din blană sintetică, transportoare pentru
animale (genți), genți de mână (poșete), genți
de cumpărături din piele, genți sport de uz
general, genți pentru schimbat scutece (înfășat),
genți de voiaj din pânză, poșete mici (genți de
mână), genți din imitatie de piele, genți de voiaj
pentru avion, genți și portofele din piele, genți
de mână pentru bărbați, genți pentru cosmetice
vândute goale, genți pentru cosmetice (fără
conținut), curele pentru genți de mână, genți
pentru accesorii de tricotat, genți de umăr pentru
copii, genti pentru farduri vandute goale, genți
de voiaj cu rotile, genți de voiaj pentru pantofi,
genți sub formă de tub, structuri pentru genți
de mână, genți pentru cumpărături fabricate
din piele, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți universale de sport cu rotile, genti
de voiaj din materiale plastice, etichete adezive
de piele pentru genți, genți mici de voiaj (pentru
sejururi scurte), genți pentru ieșiri la sfârșit de
săptămână, genți de voiaj din piele pentru haine,

genți de voiaj din imitație de piele, genți cu două
despărțituri stil doctor (gladstone), genti pentru
articole de toaleta vandute goale, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți care
pot fi spălate, pentru articole de toaletă, valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), curele pentru bagaje,
curele pentru pinteni, curele pentru patine, curele
pentru portmonee, curele de piele pentru bagaje,
curele pentru scărițe de șa.
20. Coșuri pentru câini, bride de plastic
pentru tuburi, bride de fixare din materiale
nemetalice, bride confecționate din material
plastic pentru cabluri, accesorii pentru baie
sub formă de mobilier, picioare pentru mobilă,
picioare (nemetalice) pentru mobilier, picioare
pentru standuri de prezentare (nemetalice), bride
(cloiere) pentru cabluri nemetalice, panouri de
expunere portabile pentru afișare, panouri de
afișare a publicității (mobilier), panouri pentru
afișarea materialelor de tipărire, panouri pentru
afișarea materialelor de modelare, panouri de
afișaj (altele decât cele electronice), închizători
nemetalice pentru genți, cârlige pentru agățat
genți, nu din metal, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, ustensile cosmetice, lavete
de spălat vase, farfurii, farfurii din plastic, pahare
(veselă de băut), veselă (ustensile de uz casnic),
veselă, articole de bucătărie și recipiente, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, căni,
suporturi de căni, suporturi pentru căni.
22. Frânghii de macramé, fire de macramé,
genți din paie de orez (tawara), genți din
material textil pentru păstrarea obiectelor de
valoare, saci de protecție din materiale textile
pentru depozitarea genților când acestea
nu se folosesc, curele nemetalice pentru
încărcare, curele nemetalice pentru manevrarea
încărcăturilor.
25. Branțuri, altele decât cele de uz ortopedic,
branțuri pentru încălțăminte, altele decât cele
de uz ortopedic, branțuri (pentru pantofi și
cizme), branțuri pentru pantofi, altele decât cele
de uz ortopedic, genți adaptate special pentru
clăpari, genți adaptate special pentru cizme de
vânătoare, curele pentru încălțăminte.
26. Extensii de păr, accesorii pentru prins părul,
accesorii pentru cozi de cal și panglici pentru
păr, bărbi false, articole decorative pentru păr,
benzi pentru fixarea perucilor, clame de păr,
clești (accesorii pentru păr), clipsuri de ondulat
părul, elastic pentru prinderea părului, elastice
de păr, elastice pentru păr, meșe (de păr), meșe
false de păr pentru coafura japoneză (tabomino),
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fibre utilizate ca înlocuitori de păr, mustăți false,
peruci, păr fals, păr sintetic, catarame pentru
genți.
27. Preșuri antiderapante destinate utilizării
dedesubtul aparatelor.
28. Folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile, baloane pentru petreceri,
baloane pentru jocuri, jocuri, jucării pentru
câini, imitații de oase ca jucării pentru câini,
bride pentru corzi pentru schi acvatic, lanterne
de jucărie (nefuncționale), genți de pescuit,
genți pentru schiuri, genți de bowling, genți
pentru mulinete, genți pentru skateboard-uri,
genți de bowling (adaptate), genți adaptate
pentru pescuit, genți pentru crose de golf, genți
adaptate articolelor de sport, suporturi pentru
genți de golf, genți pentru mingi de fotbal, genți
pentru mingi de lacrosse, genți pentru crose de
lacrosse, etichete pentru gențile de golf, huse
adaptate pentru genți de golf, genți de tenis
adaptate pentru rachete, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, genți adaptate
special pentru echipamente sport, genți create
special pentru transportul schiurilor, genți pentru
echipament de golf, cu roți, genți adaptate pentru
păstrarea echipamentului pentru scrimă, genți
adaptate pentru transportul plăcilor de surf, genți
pentru crose de hochei pe gheață, genți pentru
crose de golf, cu sau fără roți, etichete din
piele pentru genți pentru crose de golf, genți
adaptate special pentru consolele de jocuri video
de mână, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
curele pentru picior pentru plăci cu vele, curele
pentru de surfing, curele pentru plăci de surf,
curele pentru plăci cu vele, curele de prindere
pentru plăci de bodyboarding, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară
nemedicinale.
31. Câini, hrană pentru câini, băuturi pentru
câini, oase pentru câini, biscuiți pentru câini,
culcuș pentru câini.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de import și export, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
organizare și coordonare de licitații și licitații
inverse prin intermediul telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți.
39. Servicii de manipulare a mărfii de import și
export.

───────

(210) M 2021 08383
(151) 23/11/2021
(732) OCTAVIAN FLORIN PARASCHIV,

STR. SIBIU NR. 37, BL. Z13,
SC. 1, ET. 7, AP. 43, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDICAL CORNER

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.03.04; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2149 C, Pantone 297 U), roșu (Pantone
185 U)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
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uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț cu produse farmaceutice,
medicamente, produse medicale și produse
cosmetice, aparatură medicală, produse de
curățenie și igienizare, consumabile pentru
laboratoare medicale.

───────

(210) M 2021 08397
(151) 23/11/2021
(732) ANDRES SPEDITIONS SRL,

SAT BĂNEŞTI NR. 485, JUD.
PRAHOVA, BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

andres SPEDITIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 08398
(151) 23/11/2021
(732) ANDRES INTERLOGISTIK SRL,

SAT BĂNEŞTI NR. 485, JUD.
PRAHOVA, BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

andres INTERLOGISTIK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 08399
(151) 23/11/2021
(732) PRAVALIA DE FERESTRE SRL,

BLD. POITIERS NR. 14, INCINTA
MELCRET, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PRĂVĂLIA DE FERESTRE

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
6. Sisteme de ferestre și uși din tâmplărie de
aluminiu.aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de blindaj metalice, uşi blindate,
metalice/uşi armate, metalice, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, legături metalice, colţare metalice
pentru construcţii, materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, ferestre batante din metal, plafoane
metalice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii, parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, opritoare metalice pentru uşi,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/arcuri
metalice pentru uşă, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, mânere metalice
pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi, zăvoare

metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi din
metal, neelectrice, tocuri de uşi din metal/
rame de uşi din metal, fitinguri metalice pentru
uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice,
fitinguri metalice pentru ferestre, uşi pliante
metalice, cadre metalice pentru construcţii, porţi
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
plase metalice împotriva insectelor, jaluzele
metalice, încuietori metalice, zăvoare metalice,
şipci metalice, zăbrele metalice/gratii metalice,
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
jaluzele exterioare din metal, paravane metalice,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
rulouri pentru ferestre din oţel, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, foi şi plăci
metalice, pervaze metalice, opritoare metalice,
uşi batante din metal, plăci metalice pentru
construcţii, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, opritoare metalice pentru ferestre,
scripeţi din metal pentru ferestre, bolţuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, inchizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
19. Sisteme de ferestre și uși din tâmplărie PVC,
pereți cortina și fațade (materiale de construcții).
plută aglomerată pentru construcţii, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), sticlă alabastru, corniere,
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, materiale
de construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, cornişe,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, grătare, nemetalice, pământ
pentru cărămizi, pâslă pentru construcţii,
argilă refractară/şamotă (material refractar
ars), uşi pliante, nemetalice, matriţe de
turnătorie, nemetalice, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, şipci de montaj din lemn,
porţi, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice sticlă izolantă pentru construcţii,
jaluzele, nemetalice, grinzi, nemetalice,
şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice/gratii,
nemetalice, jaluzele exterioare, nemetalice şi
netextile, sticlă în plăci (geamuri) pentru
construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, stâlpi, nemetalici, materiale refractare
de construcţii, nemetalice, cristal de stâncă,
acoperişuri intermitente, nemetalice, sticlă
de siguranţă, cofraje, nemetalice, panouri
de semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
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nemetalice, siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice,
nisip cuarţos, geamuri din sticlă colorată/vitralii.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă, administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu

plata per click, întocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08400
(151) 23/11/2021
(732) DM SPORT & ENERGY S.R.L.,

STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR.102, CAMERA 22, SC. E, ET. 3,
AP. 21, SECTOR 2, BUCURESTI,
020283, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BLVD. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 65, ET.
1, AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013812, ROMANIA

(540)
National Golf & Country

Club By DM Sport & Energy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți în domeniul cursurilor de golf, pliante
cu imagini detaliate ale găurilor unui teren de
golf, suporturi pentru cartele de scor pentru golf,
tabele de scor pentru golf.
18. Umbrele de golf, bagaje și genți de transport,
umbrele şi umbrele de soare.
24. Prosoape pentru golf.
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25. Articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, fuste de golf, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
pantaloni de golf, pantaloni scurți de golf,
pantofi de golf, șepci pentru golf, imbracaminte,
incaltaminte, articole de acoperit capul.
28. Accesorii pentru antrenamentul de golf,
articole pentru practicarea golfului, benzi de
prindere pentru crose de golf, capete pentru
crose de golf, cărucioare pentru saci de
golf, covoare de golf, covoare de golf pentru
exersarea de interior de putting, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), crose de golf, crose de golf cu cap
metalic, crose de golf tip putter, discuri de
golf pentru exersarea de interior de putting,
dispozitive de recuperare a mingilor de golf,
dispozitive pentru alinierea loviturii la golf,
dispozitive pentru antrenament de golf, etichete
din piele pentru genți pentru crose de golf,
etichete pentru gențile de golf, genți de golf,
genți pentru crose de golf, cu sau fără roți, genți
pentru crose de golf, genți pentru echipament
de golf, cu roți, crose de golf, huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, huse adaptate pentru genți
de golf, huse pentru capetele croselor de golf,
huse pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
mânere de crose de golf, mânere pentru crose
de golf, mănuși de golf, marcatoare pentru mingi
de golf, mingi de golf, plase pentru exersarea
golfului, săculețe pentru suporturile de mingi de
golf, steaguri de golf (articole de sport), suporturi
pentru genți de golf, suporturi pentru mingi de
golf, suporturi pentru truse de golf (pentru crose
și mingi), suporturi speciale pentru păstrarea
croselor de golf, unelte de refacere a gazonului
(accesorii de golf).
35. Promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
publicitate, inclusiv promovare de produse
și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, coordonare de evenimente comerciale,

realizarea de evenimente comerciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, promovare de
competiții și evenimente sportive, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare.
36. Sponsorizarea financiară a evenimentelor
de arte vizuale, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizarea
financiară a evenimentelor teatrale,
sponsorizarea financiară a evenimentelor de
dans.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente automobilistice,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de evenimente de gimnastică,
organizare de evenimente de fotbal, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
de evenimente de ciclism, organizare de
evenimente de recreere, coordonare de
evenimente sportive în direct, organizare de
evenimente în scopuri culturale, producție de
evenimente sportive pentru filme, producție
de evenimente sportive pentru radio,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, supervizare și arbitraj în evenimente
sportive, organizare de evenimente de patinaj
artistic, închiriere de echipament pentru
evenimente sportive, servicii privind organizarea
de evenimente fotbalistice, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, organizare de evenimente pentru
divertisment, publicare de calendare de
evenimente, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, producție
de evenimente de divertisment în direct,
prezentare de evenimente de divertisment în
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direct, organizare de evenimente de curse
de vehicule, organizare de evenimente de
sărituri la obstacole, organizare de evenimente
sportive în domeniul fotbalului, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, procedeul handicapului aplicat în
evenimentele sportive, organizare și coordonare
de evenimente sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de evenimente de divertisment cosplay,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, rezervare de bilete la evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente sportive electronice în direct,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice, organizare de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, organizare de
evenimente sportive în cadrul comunităților,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive cu animale, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, organizare de evenimente de curse
cu automobile de serie, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente sportive, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, organizare
de curse automobilistice, de tururi și de
evenimente de curse, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, furnizare de

informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, ajustarea
croselor de golf pentru utilizatorii individuali,
furnizarea de cursuri de golf, divertisment de
tipul turneelor de golf, furnizare de instalații
pentru jocul de golf, închiriere de echipament de
golf, lecții de golf, organizare de competiții de
golf, organizare de turnee de golf, organizare
de turnee de golf profesionist, organizare de
turnee sau competiții de golf pentru profesioniști,
organizare, planificare și coordonare de turnee
sau concursuri de golf profesional, organizare,
pregătire și coordonare de jocuri de golf,
organizarea turneelor de golf, planificarea de
turnee profesioniste de golf, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, servicii de caddy la
jocul de golf (băiat care strânge mingile de golf),
servicii de divertisment legate de jocul de golf,
servicii pentru golf, servicii pentru terenuri pentru
practicarea loviturilor de golf (driving range),
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale.
42. Proiectare de terenuri de golf, servicii de
arhitectura si urbanism, servicii ale inginerilor și
oamenilor de știință care efectuează evaluări,
estimări, cercetări și rapoarte în domeniile
științific și tehnologic, inclusiv consultanță
tehnologică.
43. Servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de furnizare de alimente și
băuturi, cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08401
(151) 23/11/2021
(732) ALEXANDRU COLTEA, STR.

PROGRESULUI NR. 8, JUD.
BRAŞOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
emagicienii
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Furnizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, coordonare de cursuri, furnizare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de cursuri, furnizarea de cursuri de pregătire în
domeniul managementului, furnizarea de cursuri
de instruire în software de calculator, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul informaticii,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, furnizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
instruire în operarea sistemelor software, servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui de
calculator.

───────

(210) M 2021 08403
(151) 23/11/2021
(732) TERMOCOLOR SRL, BLD.

POITIERS, NR. 14, INCINTA
MELCRET, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

e-garduri.ro GARDURI
DIN ALUMINIU

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06;
07.01.24

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#007839), mov (Hex #887ba0)

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

6. Garduri metalice, garduri metalice pentru
morminte, aluminiu, sârmă din aluminiu, folie
de aluminiu, stâlpi metalici de gard, balamale
metalice, uşi batante din metal, plăci de ancorare
metalice / plăci de fundaţie metalice, plăci de
blindaj metalice, uşi blindate, metalice / uşi
armate, metalice, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, bare pentru balustradele
metalice, legături metalice, bolţuri metalice,
bolţuri, plate metalice, colţare metalice pentru
construcţii, aliaje de sudură, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, oţel turnat, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice /
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, mânere
metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare de
uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din metal /
rame de uşi din metal, fitinguri metalice pentru
uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice,
bare de metal trase la rece si lustruite, umpluturi
din metal, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, porţi metalice,
grătare metalice / grilaje metalice, lambriuri
metalice, sârmă din metal comun, tesătură
metalică/ pânză metalică.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistenţă, administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, asistenţă privind managementul
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comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, intocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08405
(151) 23/11/2021
(732) VICENTIU-IULIAN PETRESCU,

STR. EMIL RACOVITA NR. 31-33,
VILA J49, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

OK fix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 294 C), albastru (Pantone
P112-4U)

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorate, mordanti, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foițe
și sub formă de pudra pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
8. Scule și intrumente de mâna acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
călăfatuire, etanșare și izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții,
asfalt, smoală și bitum, construcții transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08406
(151) 23/11/2021
(732) MOSTIRO FISHING SOLUTION

SRL, STR ING. ERMIL PANGRATTI
NR.14, AP.5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DARA KILLER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.09.01

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

28. Unelte şi accesorii pentru pescuit, incluzând
mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă, sfori de
undiţă, dispozitive de ghidare pentru sfoara de
undiţă, mulinete, cârlige de undiţă, linguriţe,
momeală, momeală artificială, coşuri pentru
peşte, plute pentru undiţe, greutăţi (plumb) de
undiţă, plasă (în formă de sac) pentru pescuit,
saci de pescuit, mănuşi de pescuit, cutii/casete
pentru beţele de undiţă şi lăzi pentru uneltele de
pescuit.
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
şi accesoriilor de sport, pescuit sportiv,
vânătoare şi camping (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de agenții de import-
export în domeniile de sport, pescuit sportiv,
vânătoare şi camping.

───────

(210) M 2021 08407
(151) 23/11/2021
(732) MALOS SILVIU-GABRIEL, STR.

LABORATOR NR. 145, BL. S11,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 550249, ROMANIA

(540)
TAREX

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

12. Părți și accesorii pentru vehicule, respectiv:
protectoare pentru faruri, recipiente adaptate
pentru a fi utilizate în portbagajul vehiculelor,
scrumiere pentru automobile, scrumiere pentru
vehicule, centuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, sisteme de alarmă de siguranță pentru
vehicule, spătare pentru scaune de vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere pentru
circulația aerului pentru vehicule, spoilere pentru
vehicule, tapițerie pentru automobile, tapițerie
din piele pentru vehicule, transmițătoare de
alarmă de marșarier cu ultrasunete pentru
vehicule, transmițătoare de avertizare de
marșarier folosite la vehicule, volane pentru
vehicule, volane.
25. Articole de îmbrăcăminte.
40. Imprimare 3D.

───────

(210) M 2021 08408
(151) 23/11/2021
(732) PETRICĂ BUDURU, STR.

BOGDAN VODĂ NR. 19A, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900613, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BLVD. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 65, ET.
1, APT 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013812, ROMANIA

(540)
FOTBAL CLUB ASTRA

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri pentru
fotbal, tricouri de fotbal, încălțăminte de fotbal,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, replici de
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echipamente de fotbal (articole de îmbrăcăminte
și încălțăminte), crampoane pentru ghete de
fotbal.
28. Mingi, mingi de fotbal, articole de gimnastică
şi de sport necuprinse în alte clase, jucării,
articole de gimnastică și sport, genți pentru
mingi de fotbal, genti adaptate special pentru
transportul accesoriilor sportive, genti adaptate
special pentru echipamente sport, discuri conice
pentru fotbal, mănuși de fotbal, porți pentru
fotbal, genunchiere pentru fotbal, stâlpi pentru
porți de fotbal, mingi de fotbal de dimensiuni
reduse.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, cantonamente de fotbal
(instruire), furnizarea de cursuri de fotbal,
pronosport pentru fotbal, organizare de
competiții de fotbal, organizare de evenimente
de fotbal, organizarea de meciuri de fotbal,
servicii de academie de fotbal, închiriere de
terenuri de fotbal, producție de filme legate
de fotbal, divertisment de tipul meciurilor de
fotbal, servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare, planificare
și coordonare de jocuri de fotbal, organizare
și coordonare de programe de antrenamente
pentru fotbal, organizare și coordonare de
programe de antrenamente pentru fotbal
destinate tinerilor, activități sportive și culturale,
activități sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, activități sportive
și de recreere, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de activități sportive
și competiții, servicii de antrenament pentru
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere.

───────

(210) M 2021 08409
(151) 23/11/2021
(732) COSMIN-VALERIU GIURONI, STR.

PROGRESULUI NR. 64 A, JUD.
HUNEDOARA, HAȚEG, 335500,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

POPAS TURISTIC ZIMBRUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 03.04.05; 03.04.24

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
baruri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
cantine, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante specializate în
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preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
cluburi de băut private, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, cazare temporară,
furnizare de servicii de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2021 08410
(151) 23/11/2021
(732) SC WEB TRAVEL EXPERIENCE

SRL, STRADA PRIMĂVERII NR.
22, BL. B, ET 4, AP 15, JUD.
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710142,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
InviteMe

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

38. Transmiterea invitațiilor online.
42. Software de transmitere invitații online ca
serviciu.

───────

(210) M 2021 08412
(151) 23/11/2021
(732) ADRIAN - MIHAI MIHĂILĂ, CALEA

PLEVNEI NR. 20, SC. B, ET. 5,
AP. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ADI MIHAILA THE HITMAN

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

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

35. Servicii de calculare a cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la televiziune,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de publicitate
televizată și radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radiofonică, activități de
birou, de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la televizor.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicare de informații prin televiziune,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele
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de televiziune, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin intermediul
sateliților spațiali, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de televiziune
prin satelit, difuzarea la radio și televiziune,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie și difuzare fără fir
de programe de televiziune, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de programe radio și de televiziune,
transmiterea de programe de televiziune prin
sateliți spațiali, comunicare de date prin
radio, comunicații mobile radio, comunicații
radio, difuzare de programe radio, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune cu plată, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune prin
rețele de cablu sau fără fir, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radio în bandă îngustă, servicii
de comunicații radio în bandă largă, servicii
de informare prin radio, servicii de informare
privind radiodifuziunea, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de radiodifuziune,
telecomunicații prin intermediul terminalelor de
calculator, prin mijloace telematice, satelit, radio,
telegrafe, telefoane, telecomunicații prin radio,
transfer de date prin radio, transfer de informații
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie de programe radio, transmisie radio
prin cablu, transmisie și recepție prin radio,
transmitere de date computerizate prin radio.
41. Organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
emitere simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, montaj
de programe de televiziune, operarea de
echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
planificarea programelor de radio și de

televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de divertisment sub formă de
seriale de televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, producție
de efecte speciale pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice
pentru televiziune, producție de evenimente
sportive pentru televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, producție de
programe de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole de televiziune, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
producție de programe de televiziune prin
cablu, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii de educație furnizate prin programe de
televiziune, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, furnizarea
de muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de producție de programe de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, organizarea
de spectacole de televiziune prin satelit,
stabilirea grilei de programe de televiziune
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(programare), organizarea de concerte muzicale
pentru radio, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), emiterea simultană a unor
programe radio pe mai multe posturi, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, prezentare de
programe de radio, producția de emisiuni
radiofonice, producție de efecte speciale pentru
radio, producție de evenimente sportive pentru
radio, producție și prezentare de programe de
radio, realizare de programe de divertisment
radiofonic, servicii de divertisment radiofonic
și televizat, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, servicii de educație furnizate
prin intermediul radioului, servicii radiofonice
pentru pregătirea continuă a personalului
didactic, producție de filme de televiziune și
cinematografice.

───────

(210) M 2021 08413
(151) 23/11/2021
(732) ELENA-RAMONA HUŢANU, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE NR.2E,
JUDETUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

La Huţanu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 08414
(151) 23/11/2021
(732) CREATIVE FITOUT SRL, STR.

ERICH BERGEL NR. 1, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
GEOMETRIQ

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

20. Mobilier.
───────
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(210) M 2021 08415
(151) 23/11/2021
(732) DOREL VOICU, STR.

MORUZEŞTILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CRAFTERIA Arta pentru suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 20.01.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: flori artificiale, coroniţe din flori
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), articole decorative
pentru păr, dantelă, şnur şi broderie, produse
de mercerie, panglici şi funde, nasturi, rozete
(mercerie), ciucuri (mercerie), ornamente pentru
îmbrăcăminte, plante şi flori naturale, flori uscate
pentru decorare, conuri de pin, plante uscate
pentru decorare, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, insigne din metale preţioase,
mărgele pentru fabricarea bijuteriilor, cutii
din metale preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări
realizate din textile brodate (bijuterii), broşe
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, suvenire din cupru, butoni de cămaşă,
cercei, pandantive bijuterii / pandantive pentru
bijuterii, cutii de bijuterii, medalioane (bijuterii),

medalii, coliere (bijuterii), statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
lemn, umerașe de haine nemetalice, cutii din
lemn, cutii decorative de lemn, cutii portabile
(recipiente) din lemn, coșuri decorative din
lemn, cutii de depozitare (lemn), cutii pentru
stivuit (lemn), cutii de lemn pentru sticle,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, recipiente sub formă de cutii confecționate
din lemn, figurine din lemn, obiecte de artă
din lemn, modele ornamentale realizate din
lemn, cârlige confecționate din lemn pentru
perdele, mânere din lemn pentru ferestre, uşi
şi sertare, rame din lemn pentru tablouri, forme
confecționate din lemn pentru rame de tablou,
cutii asamblate pentru ambalat din lemn, panouri
decorative din lemn (mobilier), cutii de scrisori
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, ornamente pentru cadre
(rame din lemn), tăvi din lemn care pot fi stivuite,
ornamente de sărbători din lemn (nu ornamente
pentru brad), trofee de lemn, mobilier din
lemn, vase din lemn pentru plante, decoraţiuni
de perete din lemn, decoraţii pentru masă
(ornamente) confecţionate din lemn, sticlărie şi
articole din porţelan, ceramică, lut, teracotă şi
sticlă, ornamente pentru pomul de crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
jucării din lemn, jucării educative din lemn, din
producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
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, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────
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(210) M 2021 08416
(151) 23/11/2021
(732) SC AYAM&XELAM SRL, SAT

TARNAVA DE CRIS NR.129,
JUDETUL HUNEDOARA, COMUNA
VAȚA DE JOS, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
Litoral Bulgaria

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

35. Publicitate pentru site-urile web ale firmelor.
───────

(210) M 2021 08417
(151) 23/11/2021
(732) PETRICĂ BUDURU, STR.

BOGDAN VODA NR. 19A,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900613,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BLV. ION IONESCU
DE LA BRAD NR. 65, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013812,
ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB ASTRA 1934

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 21.03.01; 01.01.03

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

clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri pentru
fotbal, tricouri de fotbal, încălțăminte de fotbal,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, replici de
echipamente de fotbal (articole de îmbrăcăminte
și încălțăminte), crampoane pentru ghete de
fotbal.
28. Mingii, mingi de fotbal, articole de gimnastică
şi de sport, jucării, articole de gimnastică și
sport, genți pentru mingi de fotbal, genti adaptate
special pentru transportul accesoriilor sportive,
genti adaptate special pentru echipamente sport,
discuri conice pentru fotbal, mănuși de fotbal,
porți pentru fotbal, genunchiere pentru fotbal,
stâlpi pentru porți de fotbal, mingi de fotbal de
dimensiuni reduse.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
cantonamente de fotbal (instruire), furnizarea
de cursuri de fotbal, pronosport pentru fotbal,
organizare de competiții de fotbal, organizare de
evenimente de fotbal, organizarea de meciuri
de fotbal, servicii de academie de fotbal,
închiriere de terenuri de fotbal, producție de
filme legate de fotbal, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, servicii privind organizarea
de evenimente fotbalistice, organizare de
evenimente sportive în domeniul fotbalului,
organizare, planificare și coordonare de jocuri
de fotbal, organizare și coordonare de programe
de antrenamente pentru fotbal, organizare și
coordonare de programe de antrenamente
pentru fotbal destinate tinerilor, activități sportive
și culturale, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de activități
sportive și competiții, servicii de antrenament
pentru activități sportive, cursuri de pregătire în
activități sportive, pregătire cu privire la activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere.

───────
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(210) M 2021 08418
(151) 23/11/2021
(732) MARIAN-VALERIU RADU, VALEA

BUZĂULUI NR. 8, BL. G31, SC.
C, ET. 1, AP. 23, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PARTIDUL LIBERAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.05; 26.01.03;
24.15.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#266199), alb (hex #ffffff), galben (HEX
#f9eb2d)

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

16. Hârtie și carton, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen și materiale
pentru artişi, pensule, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 08419
(151) 23/11/2021
(732) DENISA-ELENA ILIE, STR.

PORTULUI, NR. 14, BL. S3,
SC. B, ET. 3, APT. 10, JUDET
CONSTANTA, HÎRȘOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

INCISIVO By Hellen Denisse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.03

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

3. Parfumuri.
───────
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(210) M 2021 08420
(151) 23/11/2021
(732) SMART BAG SRL, STR. 1 MAI NR.

22, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Kids Fest

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.06

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

clase:
35. Publicitate, servicii de comerţ online şi
offline, servicii de promovare, promovarea
comercială, promovare de evenimente special,
promovare de produse prin influeceri, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse.
41. Educaţie, servicii de parcuri de amuzament,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii de karaoke, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de pictură pe faţă, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), producţia de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, servicii de

agenţie de bilete (divertisment), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 08421
(151) 23/11/2021
(732) FITNESS HUB ATHLETIC SRL,

STR. EROU COSTEL HASAN, NR
8, SC A, AP 17, JUDET BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

FH FITNESS HUB
MAKE THEM STARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.04; 26.03.03; 26.11.12

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

41. Activitati sportive.
───────
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(210) M 2021 08422
(151) 23/11/2021
(732) CRISTINA-DENISA POTECARU,

INT. FERMEI A, NR.5,SAT
CORBEANCA,JUDET ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

MediaFLUX.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
abonament la un pachet media de informații,
abonament la ziare electronice, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
actualizarea informațiilor publicitare într-o bază
de date computerizată, administrare în materie
de activități de marketing, publicitate exterioara,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenții de publicitate, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de informații
comerciale, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, închiriere de spații
publicitare, înregistrarea de comunicate scrise și
de date, optimizarea traficului pe site, organizare
de abonamente la pachete media, organizare
de abonamente la ziare electronice, publicare
de texte publicitare, servicii de gestionare a
datelor, transcriere a comunicațiilor înregistrate,
transcriere de date, transcrieri stenografice.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de agenții
de presă, buletine electronice (telecomunicații),
buletine informative computerizate, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare de
date prin mijloace de telecomunicații, difuzare

de date, difuzare de material audio și video
pe internet, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
transmisie de informații prin rețele de comunicații
electronice, transmisie de informații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, consultanță editorială,
furnizare de reportaje de către agenții de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, furnizare de publicații electronice,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în
format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de ziare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare online de ziare electronice, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de editare, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, servicii de programe de știri pentru radio
sau televiziune, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii jurnalistice,
furnizare de mijloace media audio și vizuale prin
rețele de comunicații, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, redactarea de texte,
altele decât cele publicitare, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare audio și video, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de reporteri de știri.

───────
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(210) M 2021 08423
(151) 23/11/2021
(732) ONESOUL RESTAURANT S.R.L.,

STR. ZAHARIA STANCU NR.6,
BIROUL 1, BL.C1, AP.108, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

ONE Soul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.02.07

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, aperitive (tartine), brioșe, blaturi de
pizza, clătite, hot dog (sandvișuri), hamburgeri
introduși în chifle, paella, pizza, plăcinte cu
carne, plăcintă cu carne, ravioli, rizoto, salate
de paste, sandvișuri, sushi, tortillas, paste
făinoase umplute, paste alimentare făinoase,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), budinci, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului de
crăciun, fructe trase în ciocolată, iepurași de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), nuga,
panettone (cozonac italian), produse de brutărie,

produse de brutărie fără gluten, produse de
cofetărie și înghețate, specialități de patiserie,
spume de ciocolată, tiramisu, glazuri dulci și
umpluturi, aluaturi și amestecuri din acestea,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște
(aluat umplut), produse pentru a stabiliza frișca.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de preparare a alimentelor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
școli, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor.

───────

(210) M 2021 08424
(151) 23/11/2021
(732) DIANA-ELENA CRISTIAN, STR.

CONSTANTIN D. STAHI NR. 3, ET.
2, AP. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

sonica
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(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 08425
(151) 23/11/2021
(732) UNIVERSUL PODISH SRL, STR.

MÂNTULEASA NR. 38, LOT1/5,
ETAJ 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PODISH FII PARTE DIN BINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.09; 24.17.02

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

35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de agenție de import-
export, servicii de vânzare cu amănuntul
prin lanțuri de magazine, servicii ce implica
publicitatea, promovarea si promotii de vanzare
pentru companii, servicii de reclama si promotii
de vanzare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si servicii,
publicitate online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata, aranjarea
si organizarea de expozitii, targuri si alte
evenimente similare in scopuri comerciale,

procesarea (emiterea) electronica a facturilor
utilizatorilor, servicii de vanzare de produse cu
amanuntul, cu ridicata si online.
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, servicii de programare a
calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii de
stocare a datelor online furnizate de specialisti
in calculatoare, cu privire la informatii online,
personalizate, crearea si mentinerea de site-
uri web, furnizarea de motoare de cautare
pentru internet, gazduirea de servere, servicii
ale specialistilor referitoare la technologia
informatiei pentru stocarea datelor online,
furnizarea accesului temporar online, la aplicatii
si unelte software.

───────

(210) M 2021 08426
(151) 23/11/2021
(732) EXTENDED DEV SRL, STR.

CRIZANTEMELOR NR. 2G, BL. A,
PARTER, AP. 08, JUDEȚ GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

extended

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.17.02;
26.13.25

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
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și promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, servicii de intermediere
comercială, marketing digital, consultanță în
marketing, campanii de marketing, asistență în
marketing, estimări pentru marketing, gestiunea
stocurilor, gestiunea computerizată a stocurilor,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, optimizarea motoarelor
de căutare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare de afaceri, asistență
comercială în managementul afacerilor, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii
privind planificarea afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de
administrare de stocuri, organizarea afacerilor,
management computerizat de birouri, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de vizualizare și accesare a facturilor, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de facturare, întocmire de rapoarte comerciale,
întocmire de rapoarte de marketing, rapoarte și
studii de piață, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, administrare de programe
de fidelizare a clienților, servicii de procesare
a datelor on-line, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, analize și rapoarte statistice, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software

pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, administrare
de servere, actualizarea paginilor web pentru
terți, analiza sistemelor informatice, analize
computerizate, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
platformă ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conţinut audiovizual, conţinut video
şi mesaje, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului, servicii de găzduire, software ca şi serviciu
şi închiriere de software, asigurarea posibilităţii
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăţilor
electronice, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conţinut multimedia şi de
comentarii între utilizatori, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, proiectare,
creare și programare de pagini web, gestionarea
motoarelor de căutare, dezvoltare software,
programare și implementare, consultanță it,
servicii de consiliere și asigurare de informații,
concepție grafică de materiale promoționale,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, cercetare în domeniul
designului, artă grafică și design, consultanță
în materie de design web, consultanță în
materie de design, creare și actualizare de
pagini principale pentru rețele de calculatoare,
creare, proiectare și întreținere de pagini web,
creare de pagini web, consultanță tehnică în
materie de proiectare, studii de fezabilitate
în materie de proiectare, servicii tehnologice
privind designul, servicii de proiectare și
creare de pagini web, servicii de proiectare
grafică, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de grafică digitală, servicii
de ilustrare (design), servicii de design de
produs, servicii de creare de pagini web de
internet, servicii de consultanță în materie de
proiectare, servicii de consultanță în materie de
design industrial, servicii de consultanță pentru
amenajarea magazinelor, redactare de site-uri
electronice, proiectare și dezvoltare de metode
de testare și analiză, proiectare și design grafic
pentru crearea site-urilor web, proiectare de
pagini web în scopuri publicitare, planificare în
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domeniul designului, design vizual, dezvoltare,
proiectare și actualizare de pagini principale,
design grafic și industrial, creare și design de
site-uri web pentru terți, programare de software
pentru evaluarea comportamentului clienților
în magazine online, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologia pentru
tranzacții de comerț electronic, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, întreținere de software
utilizat în domeniul comerțului electronic,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, dezvoltare de
programe pentru procesarea datelor, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, elaborare
de programe de calculator pentru analize și
rapoarte comerciale, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), design de site-uri
web, redactare de site-uri electronice, întreținere
de site-uri web, proiectare de site-uri web, creare
de site-uri pe internet, găzduire de site-uri web
pentru terți, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, închiriere de
spații de stocare pentru site-uri web, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și întreținere de site-uri
web pentru terți.

───────

(210) M 2021 08427
(151) 23/11/2021
(732) DAVO & ASOCIATII - SOCIETATE

CIVILA DE AVOCATI, STR.
POLONĂ NR. 68-72, CLĂDIREA
POLONĂ 68 BUSINESS CENTER,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010505, ROMANIA

(540)

DAVO LAW OFFICES

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.03

(591) Culori revendicate:gri (HEX #626262),
albastru (HEX #10267f)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, consiliere, asistență și reprezentare
juridică, servicii de consultanță juridică,
pregătirea de rapoarte juridice, consultanță
juridică, servicii de avocatură.

───────
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(210) M 2021 08428
(151) 23/11/2021
(732) TUBET INTERNATIONAL SRL,

STR. DJ 115, NR. 113, JUD.
BACĂU, SAT CASIN, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Tubet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
17. Tije vinil utilizat pentru agricultura,
pomicultura horticultura, tije vinil folosit pentru
legarea vitei de vie, a pomilor fructiferi,
legumelor si plantelor ornamentale, membrane
polimerice reticulare sub formă de fibră tubulară,
materiale plastice extrudate sub formă de
tuburi destinate utilizării în producție, tuburi
microporoase nemetalice folosite în horticultură,
tuburi microporoase nemetalice folosite în
agricultură, materiale plastice sub formă de plăci,
folii, blocuri, tije și tuburi, plastic extrudat în formă
de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi utilizate în
procesele de fabricație.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse

și servicii (în scopuri promoționale / publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2021 08429
(151) 23/11/2021
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
ROCKSTAR REFRESH

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi non-alcoolice
din fructe şi sucuri de fructe, băuturi pentru
sportivi, băuturi energizante.

───────

(210) M 2021 08430
(151) 23/11/2021
(732) NIRO SERV COM SRL, STR.

PARCULUI, NR.15 A, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
Niro Lactate

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

29. Produse lactate și înlocuitori, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi facute din
iaurt, brânzeturi, iaurt, gustări pe bază de
lapte, frișcă, deserturi preparate din produse
lactate, iaurt de soia, lapte, zer, unt, smântână,
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brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut
de fructe, băuturi pe bază de bacterii din acid
lactic, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, înălbitori
pentru băuturi (lactate), iaurturi de băut, iaurturi
cu gust de fructe, iaurturi cremoase, iaurturi
aromate, iaurt preparat din lapte de capră, iaurt
de soia, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, iaurt,
glazură de frișcă pe bază de lactate, ghee (unt
limpezit), frișcă vegetală, frișcă sub formă de
praf pentru cafea, frișcă pentru cafea constând
în principal din produse lactate, frișcă lichidă
sau praf pentru cafea, frișcă artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), frișcă, fermenți de lapte
pentru uz culinar, deserturi reci din produse
lactate, deserturi preparate din produse lactate,
deserturi pe bază de lapte artificial, deserturi
din iaurt, creme de brânză, cheag, ceai cu
lapte (în care predomină laptele), înlocuitori de
unt, înlocuitori de smântână, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi, înlocuitori
de brânză, înlocuitori ai margarinei, înlocuitor
de frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără
conținut de lapte, lapte de nucă de cocos pentru
uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit ca
băuturi, lapte de migdale de uz culinar, lapte
de migdale, lapte de cânepă destinat utilizării
ca înlocuitor de lapte, lapte de cocos (băuturi),
lapte de cocos, lapte de capră, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, lapte de

albumină, lapte condensat, lapte bătut, lapte
aromat, lapte acidofil, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), preparate pentru fabricarea
iaurtului, preparate cu brânză de țară, praf
de frișcă (produse lactate), praf de brânză,
mix de brânzeturi, mascarpone, margarină,
lichior de ouă (non-alcoolic), lapte praf pentru
scopuri de alimentație, lapte praf de soia,
lapte praf de cocos, lapte praf de capră, lapte
praf aromatizat pentru preparat băuturi, lapte
praf, lapte fermentat la cuptor, lapte fermentat,
lapte ecologic, lapte din boabe de soia, lapte
deshidratat, lapte degresat, lapte de vacă, lapte
de ovăz, lapte de orez de uz culinar, lapte de
orez, lapte de oaie, zer uscat, zer de unt, zer, unt
cu usturoi, unt cu plante aromatice, cremă de unt,
unt, tzatziki, tempeh, sosuri pe bază de lactate,
sosuri de brânză, smântână grasă, smântână
(produse lactate), smântână, skyr (iaurt tipic
islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka (lapte
fermentat), produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, produse lactate tartinabile,
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză albă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
brânzeturi, iaurturi, smântână și deserturi
preparate din produse lactate.

───────

(210) M 2021 08431
(151) 23/11/2021
(732) NIRO SERV COM SRL, STR.

PARCULUI, NR.15 A, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
Niro Residence

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

39. Transport, organizarea transportului,
transportul pasagerilor, transport și livrare de
bunuri, servicii de turism, planificarea călătoriilor,
agenții de rezervare a călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea călătoriilor,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor cu avionul, prin mijloace
electronice, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, distribuție
prin conducte și cabluri, navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), organizare de

transport și călătorii, organizarea transportării,
pilotaj, ridicarea încasărilor din distribuitoare
automate, servicii de linii aeriene, servicii de
binefacere, respectiv asigurarea transportului,
servicii aeriene de transport, servicii de
îmbarcare pentru pasageri, în aeroport, servicii
de organizare a transportului, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de tranzit, servicii de zboruri
charter, servicii pentru pasageri și încărcături,
transport aerian, transport terestru, transportul
cu mașina blindată, transportul pasagerilor,
transport și livrare de bunuri, croaziere cu vase
de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice,
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de bilete de avion,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
servicii de rezervări pentru călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de turism, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, servicii de ghizi de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
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prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
evaluare de cazare hotelieră, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii de creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
camere, furnizare de instalații pentru parcuri
de rulote, închiriere de pavilioane, închiriere de
corturi, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
ale agențiilor de cazare, organizare de cazare
temporară, servicii oferite de fast-fooduri, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, preparare de
mâncăruri, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
ale bistrourilor, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de terasă
berărie, servicii de somelier, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii în domeniul gustărilor, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii hoteliere, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, servicii oferite de
case de oaspeți (cazare şi mâncare), agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, servicii oferite de case de
vacanță, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, servicii oferite
de hanuri turistice, servicii de cazare în stațiuni
turistice, închiriere de case de vacanță, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de

cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share)., servicii hoteliere, servicii de catering
hotelier.

───────

(210) M 2021 08432
(151) 23/11/2021
(732) INTERBRANDS MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, SOS. VIILOR,
NR. 14, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Shopidoki

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, cotații de preț pentru
produse sau servicii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermedierea de contacte
comerciale și economice pentru terţi, servicii
de comenzi online, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
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veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de terasament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țigări, țigarete, trabucuri
și alte articole pentru fumători gata de utilizare,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole pentru uz cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole pentru uz cu tutun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru fabricarea băuturilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere și produse de
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere și produse de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrană pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate și înlocuitori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de perete și tavan, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
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cusut și articole decorative din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe, flori și legume
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare
și protetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
textile și înlocuitori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ațe și
fire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ațe și fire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fibre textile brute și înlocuitori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fibre textile brute și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, articole
de bucătărie și recipiente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente

de construcție și edificare, nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
media, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conținut media, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aplicații software,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aplicații software, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu software, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru măturare,
curățare și spălare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
fierărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu remedii naturale și
farmaceutice, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu remedii naturale și farmaceutice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate și materiale de diagnostic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
materiale de diagnostic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pansamente, bandaje
și plasturi medicali, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pansamente, bandaje și plasturi
medicali, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate și articole sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili și materiale pentru iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
și materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esențiale și extracte
aromatice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățare și
odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți
și cerneluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diluanti și agenți de îngroșare,
coloranți și cerneluri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu substanțe,
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produse și preparate chimice și elemente
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu substanțe, produse și preparate
chimice și elemente naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu detergenți pentru
uz industrial, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu detergenți pentru uz industrial,
organizare și realizare de târguri comerciale,
organizare și coordonare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de relații cu publicul, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dezinfectanți și
antiseptice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu roboți industriali, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu roboți industriali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
măşti sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși de uz medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de protecție
de uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mănuși de protecție de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
părți și accesorii pentru vehicule., servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și

servicii, servicii de intermediere comercială,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.

───────

(210) M 2021 08433
(151) 23/11/2021
(732) BIANCA-IOANA ZAINEA,

STR.TURNU MAGURELE NR 19,
BL. S1 SC3 ET P AP 301, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SHAYA PILATES

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

41. Activități sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, furnizare de informații
despre activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
organizare de activități sportive și competiții,
organizare de activități sportive sau competiții,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară.

───────
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(210) M 2021 08434
(151) 24/11/2021
(732) JUMANA TOP SRL, STR.

FIBREI, NR. 12, CONSTRUCTIA
C2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

Lotus Glass Purness&Beyond

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 11.03.02

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

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars
în 3d, artă murală din porțelan în 3d, artă
murală din sticlă în 3d, artă murală din
teracotă în 3d, bibelouri de porțelan, busturi
din porțelan, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
pământ ars sau sticlă, busturi din porțelan,
teracotă sau sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, busturi realizate din
porțelan, busturi realizate din sticlă, busturi
realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie), cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,

cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, cutii emailate, cădelnițe, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni de perete
din teracotă, farfurii comemorative, farfurii de
colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
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sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceainice cu fluier,
ceramice (produse - pentru menaj), ceainice
din metale prețioase, cești, cești de cafea,
cești de ceai, cești și căni, condimente (servicii
de -), crăticioare din ceramică, cupe, cupe
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din lut, cutii de ceai, nu din metale prețioase,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii frigorifice
portabile, neelectrice, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, damigene, dopuri de sticlă, dopuri
de sticlă pentru sticle, dozatoare portabile pentru
băuturi, faianță (obiecte din -), farfurii, farfurii
decorative, farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente, vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub formă
de sfeșnic cu mai multe brațe, nu din metale
prețioase, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, platouri (veselă), platouri cu capac
pentru brânzeturi, platouri cu capac pentru
prăjituri sau torturi, platouri cu capac pentru
servirea legumelor, platouri pentru aperitive,
porțelan decorativ, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
răcitoare pentru băuturi (recipiente), răcitoare
pentru sticle (recipiente), rasnite pentru sare si
piper, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de ceai portabile,
recipiente de sticlă pentru farmacii, recipiente
de uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din sticlă
pentru ambalare, recipiente izolante pentru cutii

de băuturi, de uz casnic, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice și de
bucătărie, vase, vase adânci, vase de ceramică,
vase de copt din porțelan, vase din ceramică,
vase din sticlă, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile de gătit, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, servicii de aprovizionare pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/11/2021-25/11/2021

terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de agentii de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de funcții administrative,
servicii de secretariat, regruparea în beneficiul
tertilor, a produselor, solicitate in clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2021 08435
(151) 24/11/2021
(732) JUMANA TOP SRL, STR.

FIBREI, NR. 12, CONSTRUCTIA
C2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)
Golden Opal

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

21. Articole de porțelan pentru uz decorativ,
articole de sticlărie, artă (obiecte de - din
porțelan, pamânt ars sau sticlă), artă murală
din ceramică în 3d, artă murală din lut ars în
3d, artă murală din porțelan în 3d, artă murală
din sticlă în 3d, artă murală din teracotă în 3d,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din teracotă, busturi realizate din ceramică,
busturi realizate din porțelan, busturi realizate
din sticlă, busturi realizate din teracotă, cristaluri
(sticlărie), cutii de ceramică, cutii de porțelan,
cutii de sticlă, cutii decorative din sticlă, cutii

din ceramică, cutii din porțelan, cutii emailate,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni de
perete din teracotă, farfurii comemorative, farfurii
de colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecț ionate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din
cristal, statui din porțelan, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
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utilizare nespecificată, articole din cristal lucrate
manual, baloane de sticlă (recipiente), boluri de
sticlă, bomboniere, borcane, boluri pentru servit,
borcane din sticlă, borcane de bucătărie (nu
din metale prețioase), borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor, borcane etanșe, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
de dulceață, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru prăjiturele, borcane pentru uz
casnic, căni, candelabre non-electrice, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, căni de porțelan, căni
din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni fabricate din sticlă, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace
pentru platouri de brânză, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, capace pentru untiere,
capace pentru tigăi de prăjit, caserole (veselă),
ceainice, ceai (cutii pentru -), ceramice (produse
- pentru menaj), ceainice din metale prețioase,
cești, cești de cafea, cești de ceai, cești și
căni, condimente (servicii de -), crăticioare
din ceramică, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, damigene,
dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru sticle,
dozatoare portabile pentru băuturi, faianță
(obiecte din -), farfurii, farfurii decorative,
farfurii din sticlă, farfurioare, flacoane de
sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente,vândute fără conținut, fructiere,
oliviere, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
pentru aperitive, porțelan decorativ, produse
din ceramică pentru bucătărie, produse din
sticlă de uz casnic, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru sticle(recipiente),
recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente cu termoizolație dublă
pentru alimente, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de uz casnic, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru oțet, recipiente portabile multifuncționale
de uz casnic, recipiente termoizolante pentru

alimente, recipiente termoizolante pentru uz
casnic, recipienți pentru gheață, de uz casnic,
salatiere, samovare neelectrice, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea de ceramică, servicii
de cafea din metale prețioase, servicii de cafea
din porțelan, servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, seturi de
condimente, seturi de masă pentru condimente,
seturi pentru zahăr și lapte, sfeșnice, sosiere,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic reutilizabile, vândute
fără conținut, sticlă atomizatoare (goală), sticle
(recipiente), sticle de apă din plastic (goale),
sticle din biomateriale, sticle din plastic, sticle
din sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle
goale pentru pulverizare, sticle pentru apă, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle reutilizabile,
sticle, vândute goale, supiere, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
termosuri, tigăi din sticlă, ustensile casnice
și de bucătărie, vase, vase adânci, vase de
ceramică, vase de copt din porțelan, vase
din ceramică, vase din sticlă pentru fructe,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase întinse, vase pentru servit, vaze, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, veselă din ceramică,
veselă, veselă din sticlă, zaharnițe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, comandă computerizată de stoc, consiliere
cu privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
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serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agentii
de import și export, regruparea în beneficiul
tertilor, a produselo solicitate in clasa 21
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.

───────

(210) M 2021 08436
(151) 24/11/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
ADAUGA BANI INSTANT BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri finainciare si afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08437
(151) 24/11/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
ADD MONEY INSTANTLY BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare si afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08438
(151) 24/11/2021
(732) SC ENERGO CON GRUP SRL,

STR. PADURII NR.1, BL.A1,
AP.402, JUDETUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SUNWELL

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

11. Aparate de incalzire electrice, radiatoare
electrice, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, covoare incalzite electric,
seminee domestice.

───────

(210) M 2021 08439
(151) 24/11/2021
(732) ANA SÎRBU, STR. MĂTĂSARI

NR. 57, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ana Atan

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04
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(591) Culori revendicate:roșu, verde, negru,
alb

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

3. Aromatice (uleiuri esenţiale), măşti de
înfrumuseţare, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, creme cosmetic, preparate
cosmetice pentru slăbit, loţiuni pentru scopuri
cosmetic, preparate fitocosmetice.
5. Preparate pentru purificarea organismului,
supliment alimentar pe bază de plante, fructe
deshidratate și miere, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, digestive pentru scopuri
farmaceutice, suplimente enzimatice, laxative,
alifii, supliment alimentar cu rol purgativ/laxative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și online
pentru preparatele sanitare şi farmaceutice,
producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (funcţii
de birou), postarea de afişe publicitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
telemedicină, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie şi logopedie, servicii de medicină
alternative, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, chiropractică,
depilarea cu ceară, coafură, servicii de sănătate
prin apă (spa), masaj, fizioterapie/terapie fizică,
servicii de sauna, servicii de solaria, servicii
de telemedicine, servicii de machiaj, consiliere
alimentară și nutrițională.

───────

(210) M 2021 08440
(151) 24/11/2021
(732) KLG ASYRAL INVEST SRL,

STR. PATRIOȚILOR NR. 3, BL.
PM 17, SC. 3, AP. 111, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WEGO LINE

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

10. Ploști, dispozitive terapeutice adaptate
pentru persoane cu dizabilități, dispozitive
terapeutice și de asistare adaptate pentru
persoane cu dizabilități membre artificiale,
cârlige pentru înlocuirea membrelor, șosete
pentru proteze de membre, branțuri pentru
tratamentul corectiv al afecțiunilor membrelor
inferioare, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, mănuși pentru
masaj, instrumente de masaj manual, pernuțe
de masaj termal, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate , aparate electrice
dejnasaj pentru uz casnic, aparate de masaj
pentru gât și umeri, aparate electrice pentru
masaje estetice, de uz casnic, aparate de
masaj pentru scalp care funcționează cu baterii,
aparate electrice pentru masajul scalpului, de
uz comercial, aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz casnic, ploști de uz medical
(vase), scaune pentru proceduri medicale,
mănuși pentru masaj din păr de cal, cearșafuri
cauciucate pentru incontinență, aleze pentru
incontinența urinară, cearceafuri absorbante
pentru incontinență, protecții de saltea pentru
incontinență, dispozitive de colectare a
urinei pentru incontinența masculină, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje ortopedice
de susținere, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice, centuri pentru
gravide, ciorapi pentru varice, separatoare
ortopedice pentru degetele de la picioare,
separatoare pentru degetele de la picioare de uz
ortopedic.

───────

(210) M 2021 08441
(151) 24/11/2021
(732) VIRGILIU ȘTEFAN DUMITRAȘCU,

STRADA PANSELELOR NR. 1,
BL. 150, SC. 2, AP. 53, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASOCIATIA SOMELIERILOR

PROFESIONISTI
DIN ROMANIA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, ape minerale și gazoase, băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, produse
pentru prepararea băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 08442
(151) 24/11/2021
(732) SC COMNILIS PROD SRL,

STRADA FILIPESTII DE PĂDURE
NR. 24, JUD. PRAHOVA,
MĂGURENI, 107350, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TRADITII DIN
IARMAROC MOS HORIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 02.01.04; 02.01.11;
02.01.23; 20.05.15

(591) Culori revendicate:negru, magenta,
galben, albastru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,

lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08443
(151) 24/11/2021
(732) NORDIC GREEN GOLD SRL,

SUCIU DE SUS NR. 730, JUD.
MARAMUREȘ, SUCIU DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
JANDRĂ

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

29. Feluri de mâncare preparate din carne,
produse din legume preparate, mâncăruri cu
legume preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori, brânză albă.
30. Feluri de mâncare în special pe bază de
orez, alimente preparate din cereale, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez, cu
adaos de carne, pește sau legume, făină.

───────
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(210) M 2021 08444
(151) 24/11/2021
(732) XPOSED MEDIA SRL, SOS.

SALAJ NR. 136, BL. 49, SC. 2,
ET. 1, AP. 20, CAM.5, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VIDIA

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2768C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
respectiv articole fabricate din hârtie sau carton,
pungi de hârtie, plicuri si cutii pentru ambalat,
statui, figurine si opere de arta din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mache (pasta
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi şi acuarele.

───────

(210) M 2021 08445
(151) 24/11/2021
(732) FOR BLACK SEA SECURITY SRL,

INCINTA PORT NR.2, CLADIRE
CANTINA SEDIUL SORENA
SA, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

FOR BLACK SEA SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 24.01.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
pază.

───────
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(210) M 2021 08446
(151) 24/11/2021
(732) SELGROS CASH & CARRY SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SCAN & GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 16.01.25;
26.11.05

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
PMS485), negru (HEX #000000), alb
(HEX #FFFFFF), maro (HEX #BBAE98)

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

9. Aparate de marcat fiscale, scanere
(echipamente de procesare a datelor).
12. Cărucioare de cumpărături.
16. Carduri/cartele din plastic, hârtie sau carton,
nemagnetice.
35. Publicitate, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, dezvoltarea de concepte
publicitare, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
marketing 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), publicarea
de texte publicitare, publicitate radio, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
42. Digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor.

───────

(210) M 2021 08447
(151) 24/11/2021
(732) ALIN-MARIUS VANCEA, STR.

NICOLAE IORGA, NR. 18, JUDEŢ
BIHOR, SAT NOJORID, 417345,
BIHOR, ROMANIA

(540)
semintegazon.ro

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

1. Agenţi de umidificare pentru gazon,
îngrăşăminte, îngrăşăminte pentru gazon,
îngrăşăminte pentru iarbă, preparate fertilizante,
învelişuri din seminţe (fertilizanti), aditivi pentru
soluri (fertilizanti), fertilizanti pentru pământ şi
pământ vegetal.
31. Gazon natural, gazon ranforsat, seminţe de
iarbă, gazon/turbă.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata, servicii de
vânzare cu ridicata si amănuntul, servicii de
publicitate, marketing si promovare referitoare
la agenţi de umidificare pentru gazon,
îngrăşăminte, îngrăşăminte pentru gazon,
îngrăşăminte pentru iarbă, preparate fertilizante,
învelişuri din seminţe (fertilizanti), aditivi pentru
soluri (fertilizanti), fertilizanti pentru pământ şi
pământ vegetal, substanţe repelente pentru
viermi folosite pentru gazon sau iarbă, aeratoare
pentru gazon (maşini), greble de gazon (maşini),
maşini de tuns gazon, maşini de modelat
gazonul, maşini pentru rularea gazonului,
maşini pentru greblarea gazonului, pluguri
pentru îndepărtarea gazonului, unelte de curăţat
gazonul (maşini), maşini de tuns gazonul
mecanice, suflante electrice pentru curăţarea
gazonului, motocultivatoare electrice pentru
gazon şi grădină, accesorii pentru maşini de
tuns gazonul, motocositoare pentru tunderea
gazonului, cu scaun, tocătoare (unelte electrice
pentru gazon şi grădină), cultivatoare (unelte
electrice pentru gazon şi grădină), instrumente
pentru rularea gazonului, pentru ataşare la
vehiculele terestre, maşini de plivit care folosesc
fire din fibre sintetice în loc de lame (instrumente
electrice pentru grădină şi gazon), distribuitoare
de fertilizanti (unelte agricole remorcate de
tractor), greble pentru gazon (doar cele
manuale), maşini de tuns gazon (instrumente
manuale), aeratoare pentru gazon (unelte
acţionate manual), dispozitive pentru netezit
gazonul (operate manual), foarfece pentru
margini de gazon (acţionate manual), dispozitive
manuale pentru ridicat brazdele de gazon,
tăvălugi pentru netezirea gazonului (unelte
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acţionate manual), dispozitive pentru tunderea
marginii de gazon (unelte acţionate manual),
gazon natural, gazon ranforsat, seminţe de
iarbă, gazon/turbă, organizare de expoziţii de
gazon, flori şi plante în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2021 08448
(151) 24/11/2021
(732) LIKE WEB SRL, SAT GHEORGHE

DOJA NR. 72, JUDEŢ BACAU,
COMUNA RĂCĂCIUNI, BACĂU,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

mefi

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

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0b3c5d), galben (HEX #dcb212)

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

9. Ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice /
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,

maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi
de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate
descărcabil, baterii anodice / baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii /
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii / cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
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instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up / aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor / articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tablet, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator) / cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),

aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii / stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
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afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate
de măsurare, aparate de satinare pentru
tipăriturile fotografice, centuri cu greutăţi pentru
scafandri, căști pentru comunicare la distanță,
senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (gps), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă

artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente) / carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale / automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri / busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
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meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule / înregistratoare
de kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile / celulare / telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru uşi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor x, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru

aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
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decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, detectoare de semnale
de satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare pentru
armele de foc / lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre /indicatori de pantă / inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,

stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice / tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi flash usb, manometru de vid, tuburi
de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
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pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
altele decât cele pentru uz medical, aplicații
software descărcabile, software descărcabil
pentru managementul relațiilor cu clienții
(crm), software descărcabil pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii

în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop publicitar sau
comercial, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
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sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
42. Servicii de calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, servicii de analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul

internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, inginerie,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, controlul calităţii,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, deblocarea telefoanelor mobile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08450
(151) 24/11/2021
(732) SC CARPATIS SRL, STR.

MIRAUTI, NR. 72, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720028,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Carnatu mosului

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne și produse din carne, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, insecte și larve preparate, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 08451
(151) 24/11/2021
(732) LUCA STIRBAT, STRADA

GHEORGHE SIMIONESCU NR.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ZDV INTELLECTUAL PROPERTY,
STRADA IOAN BIANU NR. 27, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

.ntropy organize
your spacetime

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

20. Mobilă și mobilier, birouri modulare
(mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), birouri, etajere pentru biblioteci, polițe
pentru biblioteci, console (mobilier), comode
(mobilier), dulapuri ca mobilier, măsuțe de
ceai, măsuțe, măsuțe auxiliare, mobilier din
lemn, mobilier pentru cameră de zi, mobilier
transformabil, noptiere, mobilier de interior,
polițe, rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi (mobilier) din lemn, suporturi (mobilier)
pentru televizoare.

40. Reciclarea materialelor plastice.
43. Închiriere de mobilă, închiriere mobilier de
interior.

───────

(210) M 2021 08452
(151) 24/11/2021
(732) DAN-LUCIAN DOBRE , STR.

TAMAIOAREI NR. 115, SECTOR 2,
BUCUREŞTI , 7000, ROMANIA

(540)

Restaurant museum
fondat 1999

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.09.05

(591) Culori revendicate:negru, galben (RAL
1006)

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2021 08453
(151) 24/11/2021
(732) UNIRII COFFEE SHOP SRL, B-

DUL UNIRII NR.19, BLOC 4B,
PARTER, SPATIU COMERCIAL,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040103,
ROMANIA

(540)

4 you Coffee Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.02; 11.03.03

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 08454
(151) 24/11/2021
(732) TAXI PRO NAPOCA,

STR.GIORDANO BRUNO, NR
25-27, JUDET CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400243, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING, STR
DUNARII, NR 25/5, JUDET CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TAXI CLUJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), verde (HEX #00b257)

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

39. Transport, mai cu seamă transport de
persoane ca servicii de taximetrie sau de
curierat, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 08455
(151) 24/11/2021
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA, NR. 16, BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.ELOCINTEI, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)
SCHOOL OF LOVE

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

41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
online, organizarea şi susţinerea de cursuri,
seminarii, workshopuri, ateliere, clase (instruire),
simpozioane, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de editare de texte scrise, altele decât
cele publicitare, publicare de cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broşuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet sau
online, instruire în tehnici de comunicare, servicii
educaţionale privind abilităţile de comunicare.

───────

(210) M 2021 08456
(151) 24/11/2021
(732) LOYO COLLECTION,

STR.DRUMUL GURA PUTNEI,
NR34-36, CAM 36, ET 3, AP
26/2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LOYO Collection

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (HEX #5a5a5a),
alb (HEX #ffffff)

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

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

───────
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(210) M 2021 08457
(151) 24/11/2021
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA, NR. 16, BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.ELOCINTEI, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)
SCHOOL OF MONEY

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

41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune, radio,
online, organizarea şi susţinerea de cursuri,
seminarii, workshopuri, ateliere, clase
(instruire), simpozioane, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, publicare de cărţi,
reviste, ziare, periodice, cataloage,
broşuri, jurnale, comentarii, articole pe diferite
teme, inclusiv pe internet sau online, instruire
în tehnici de comunicare, servicii educaţionale
privind abilităţile de comunicare.

───────

(210) M 2021 08458
(151) 24/11/2021
(732) CENTRUL CULTURAL

BUCOVINA, STR. UNIVERSITATII,
NR. 48, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, 720228, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
10407C), negru (Pantone Black 6U)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii culturale.

───────
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(210) M 2021 08460
(151) 24/11/2021
(732) ALEXANDRU-LAURENȚIU MIHAI,

STR. PLAIUL FOII 92B, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GABRIELA IONIȚĂ, ȘOSEAUA
GIURGIULUI NR. 72-86, BLOC B,
SC.2, ETAJ 8, AP.69, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALEXANDRA GRIGORAȘ, STR.
DOCTOR MIHAIL OBEDENARU-
GHEORGHIADE NR. 29 BIS,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MIRUNA BĂRBULESCU, ALEEA
INTRAREA PRIBEANU NR.2,
ETAJ 5, AP. 23, JUDEȚ VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
ELENA IGNAT-NASTASA,
BULEVARDUL 1 MAI BLOC N2,
SCARA B, ETAJ 4, APARTAMENT
27, JUDEȚ VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA
MARIA-VALENTINA GRIGORIU,
STRADA NICOLAE BĂLCESCU
NR. 152A, BLOC ANL, SCARA C,
ETAJ 1, APARTAMENT 47, JUDEȚ
OLT, BALȘ, OLT, ROMANIA
CERASELA MATEI, STR.
CRINILOR NR. 61A, JUDEȚ OLT,
BALȘ, OLT, ROMANIA
IULIA-MARIA MARIN, POPA
NAN NR. 185, SC. 2, ETAJ 5, AP.
44, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ELIZA-MIRUNA MARIAN,
BULEVARDUL 1 MAI BLOC N2,
SCARA B, ETAJ 4, APARTAMENT
27, JUDEȚ VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

(540)
REGNUM TARGORUM

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 08461
(151) 24/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD. MAMAIA NR. 227, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR.144, BL.ST2,
SC.B, ET.5, AP.46, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
UTOPIA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vin.
───────

(210) M 2021 08462
(151) 24/11/2021
(732) S.C. Premium FIT S.R.L., STR.

DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
88, BL. 1, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LOW-COST SLIMMING.

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

41. Antrenament sportiv, coaching sportiv
(instruire), activități sportive, antrenamente
sportive (instruire), servicii sportive, educație
sportivă, pregătire sportivă, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, pregătirea
profesorilor de sport (instruire), educație,
divertisment și sport, organizarea de competiții
sportive, servicii de educație sportivă, servicii de
pregătire sportivă, activități sportive și culturale,
servicii de educare sportivă, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, servicii
pentru parcuri sportive, rezervare de instalații
sportive, furnizare de cursuri de pregătire
sportivă, coordonare de evenimente sportive,
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organizare de turnee sportive, organizarea
de evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive, exploatare de locații sportive, închiriere
de instalații sportive, servicii de sporturi
electronice, furnizare de săli de sport, organizare
de antrenamente de sport, activități sportive și
de recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
instruire în sporturi de iarnă, servicii educative
în domeniul sportului, furnizare de informații
referitoare la sport, servicii de divertisment legate
de sport, găzduire de ligi de sport fantezie,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizare de activități
sportive și competiții, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, închiriere de
echipament pentru evenimente sportive, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii informative cu privire la sporturi,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, servicii de supervizare și arbitraj
în evenimente sportive, furnizare de instalații
pentru turnee sportive, informații cu privire
la educația sportivă, producție de evenimente
sportive pentru radio, producție de evenimente
sportive pentru filme, furnizare de cursuri de
pregătire în activități sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, servicii educative,
de divertisment și sportive, furnizare de informații
legate de sportivi, furnizare de informații despre
activități sportive, organizare și coordonare
de competiții sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, furnizare de instalații sportive
de antrenament, furnizare de instalații pentru
sporturi electronice, furnizare de informații
despre sporturi electronice, închiriere de
echipament și instalații sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
și coordonare de evenimente sportive, servicii
de informare în domeniul sportului, furnizare
de instalații pentru săli de sport, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
furnizarea de informații legate de evenimente
sportive, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
închirierea de echipament pentru sport (cu
excepția vehiculelor), organizare de cursuri de
instruire legate de sport, servicii educaționale
și de instruire referitoare la sport, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,

închiriere de echipament sportiv sau pentru
exerciții fizice, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, furnizare de servicii de săli și
cluburi de sport, servicii de săli de sport în
materie de culturism, servicii educaționale și
de instruire cu privire la sport, furnizare de
informații sportive prin intermediul mesajelor
telefonice preînregistrate, servicii de consultanță
referitoare la organizarea de manifestări
sportive, divertisment furnizat în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private (country club), servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii
de săli de sport în materie de antrenamentul
cu greutăți, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de înscriere și de rezervare de bilete la
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, coordonarea
antrenamentelor de fitness, administrare de
centre de fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, sport și fitness,
furnizare de cursuri de fitness aerian (aerial
fitness), consultanță în materie de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, educație fizică, furnizare de
instalații de educație fizică, educație cu privire la
sănătatea fizică, instruire în materie de educație
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fizică, servicii în materie de educație fizică,
instruire în materie de educație fizică pentru
adulți și copii, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, servicii de
educație fizică, furnizare de cursuri de educație
fizică, servicii de școli de frumusețe, organizarea
de concursuri de frumusețe, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, servicii educative
cu privire la terapia de frumusețe, servicii de
instruire oferite de școlile de frumusețe, servicii
de organizare și coordonare de concursuri de
frumusețe.
44. Saloane de frumusețe, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță cu privire
la frumusețe, îngrijiri de igienă și frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, consiliere în
materie de sănătate, servicii de sănătate prin
hidroterapie, servicii medicale și de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
servicii de stațiuni balneare pentru sănătate,
furnizare de informații referitoare la sanatate,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire
la sănătate, studii de evaluare a riscului
privind starea de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea și bunăstarea corpului și
a spiritului, masaj, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj shiatsu, masaj thailandez,
masaj tradițional japonez, informații referitoare la
masaj, masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de masaj la picioare, servicii de masaj pentru
femei gravide, furnizare de informații despre
masaj tradițional japonez, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii de
consultare în legătură cu masajul, informații
medicale, clinici medicale, consultații medicale,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, efectuarea examenelor medicale,
servicii de îngrijiri medicale, închiriere de
instrumente medicale, planificare de tratamente
medicale, furnizare de servicii medicale,
furnizare de echipamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, compilarea de rapoarte
medicale, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale de stațiuni balneare,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
mobile ale clinicilor medicale, închiriere de
echipamente și aparate medicale, servicii
medicale de stațiune de tratament, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii

de recuperare a informațiilor medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, furnizare de
informații despre servicii medicale, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, furnizare de informații medicale în
sectorul sănătății, servicii de consiliere în materie
de instrumente medicale, furnizare de informații
în materie de îngrijiri medicale, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
închiriere de aparate și instalații în domeniul
tehnologiei medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii în
greutate, furnizare de informații în materie de
închiriere de mașini și aparate medicale, îngrijire
medicală, fizioterapie, terapie fizică.

───────

(210) M 2021 08463
(151) 24/11/2021
(732) S.C. Premium FIT S.R.L., STR.

DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
88, BL. 1, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOCOSLIM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 24.17.04

(591) Culori revendicate:roz (HEX fc15ff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Antrenament sportiv, coaching sportiv
(instruire), activități sportive, antrenamente
sportive (instruire), servicii sportive, educație
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sportivă, pregătire sportivă, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, pregătirea
profesorilor de sport (instruire), educație,
divertisment și sport, organizarea de competiții
sportive, servicii de educație sportivă, servicii de
pregătire sportivă, activități sportive și culturale,
servicii de educare sportivă, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, servicii
pentru parcuri sportive, rezervare de instalații
sportive, furnizare de cursuri de pregătire
sportivă, coordonare de evenimente sportive,
organizare de turnee sportive, organizarea
de evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive, exploatare de locații sportive, închiriere
de instalații sportive, servicii de sporturi
electronice, furnizare de săli de sport, organizare
de antrenamente de sport, activități sportive și
de recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
instruire în sporturi de iarnă, servicii educative
în domeniul sportului, furnizare de informații
referitoare la sport, servicii de divertisment legate
de sport, găzduire de ligi de sport fantezie,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizare de activități
sportive și competiții, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, închiriere de
echipament pentru evenimente sportive, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii informative cu privire la sporturi,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, servicii de supervizare și arbitraj
în evenimente sportive, furnizare de instalații
pentru turnee sportive, informații cu privire
la educația sportivă, producție de evenimente
sportive pentru radio, producție de evenimente
sportive pentru filme, furnizare de cursuri de
pregătire în activități sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, servicii educative,
de divertisment și sportive, furnizare de informații
legate de sportivi, furnizare de informații despre
activități sportive, organizare și coordonare
de competiții sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, furnizare de instalații sportive
de antrenament, furnizare de instalații pentru
sporturi electronice, furnizare de informații
despre sporturi electronice, închiriere de
echipament și instalații sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
și coordonare de evenimente sportive, servicii
de informare în domeniul sportului, furnizare

de instalații pentru săli de sport, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
furnizarea de informații legate de evenimente
sportive, organizare, planificare și coordonare
de competiții sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
închirierea de echipament pentru sport (cu
excepția vehiculelor), organizare de cursuri de
instruire legate de sport, servicii educaționale
și de instruire referitoare la sport, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
închiriere de echipament sportiv sau pentru
exerciții fizice, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, furnizare de servicii de săli și
cluburi de sport, servicii de săli de sport în
materie de culturism, servicii educaționale și
de instruire cu privire la sport, furnizare de
informații sportive prin intermediul mesajelor
telefonice preînregistrate, servicii de consultanță
referitoare la organizarea de manifestări
sportive, divertisment furnizat în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private (country club), servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii
de săli de sport în materie de antrenamentul
cu greutăți, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de înscriere și de rezervare de bilete la
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, coordonarea
antrenamentelor de fitness, administrare de
centre de fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, sport și fitness,
furnizare de cursuri de fitness aerian (aerial
fitness), consultanță în materie de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/11/2021-25/11/2021

de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, educație fizică, furnizare de
instalații de educație fizică, educație cu privire la
sănătatea fizică, instruire în materie de educație
fizică, servicii în materie de educație fizică,
instruire în materie de educație fizică pentru
adulți și copii, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, servicii de
educație fizică, furnizare de cursuri de educație
fizică, servicii de școli de frumusețe, organizarea
de concursuri de frumusețe, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, servicii educative
cu privire la terapia de frumusețe, servicii de
instruire oferite de școlile de frumusețe, servicii
de organizare și coordonare de concursuri de
frumusețe.
44. Saloane de frumusețe, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță cu privire
la frumusețe, îngrijiri de igienă și frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, consiliere în
materie de sănătate, servicii de sănătate prin
hidroterapie, servicii medicale și de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
servicii de stațiuni balneare pentru sănătate,
furnizare de informații referitoare la sanatate,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire
la sănătate, studii de evaluare a riscului
privind starea de sănătate, servicii balneare
pentru sănătatea și bunăstarea corpului și
a spiritului, masaj, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj shiatsu, masaj thailandez,
masaj tradițional japonez, informații referitoare la
masaj, masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de masaj la picioare, servicii de masaj pentru
femei gravide, furnizare de informații despre
masaj tradițional japonez, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii de
consultare în legătură cu masajul, informații
medicale, clinici medicale, consultații medicale,
servicii medicale, închirierea echipamentelor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, efectuarea examenelor medicale,

servicii de îngrijiri medicale, închiriere de
instrumente medicale, planificare de tratamente
medicale, furnizare de servicii medicale,
furnizare de echipamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, compilarea de rapoarte
medicale, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale de stațiuni balneare,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
mobile ale clinicilor medicale, închiriere de
echipamente și aparate medicale, servicii
medicale de stațiune de tratament, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, furnizare de
informații despre servicii medicale, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, furnizare de informații medicale în
sectorul sănătății, servicii de consiliere în materie
de instrumente medicale, furnizare de informații
în materie de îngrijiri medicale, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
închiriere de aparate și instalații în domeniul
tehnologiei medicale, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii în
greutate, furnizare de informații în materie de
închiriere de mașini și aparate medicale, îngrijire
medicală, fizioterapie, terapie fizică.

───────
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(210) M 2021 08464
(151) 24/11/2021
(732) P.F.A. ROŞCA IULIAN CODRUŢ,

COMUNA HEMEIUS, NR. FN, JUD.
BACĂU, SAT LILIECI, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

RoMellarius

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 03.13.04

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

1. Derivat pe bază de ceară de albine pentru
emulsifiere folosit la fabricarea preparatelor
cosmetice.
4. Albine (ceară de -), ceară de albine utilizată
în stadii ulterioare ale producției, ceară de
albine folosită la fabricarea lumânărilor, ceară de
albine pentru utilizare în fabricarea unguentelor,
ceară de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
5. Polen de albine de uz nutraceutic, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
antioxidanți derivați din miere, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât.
20. Stupi de albine, faguri de miere.
29. Pupe de albine procesate, pentru consum
uman.
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, înlocuitori de miere, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, miere de
helichrysum, miere de manuka, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
glazuri de miere pentru șuncă, zahăr, miere,
sirop de melasă, cremă de zahăr invertit

(miere artificială), ceară de albine, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere.
31. Albine, polen de albine (neprocesat), polen
de albine (brut), pupe de albine vii, polen de
albine fiind materie primă pentru uz industrial,
preparate alimentare pentru albine, substanțe de
alimentare pentru albine.
32. Bauturi nealcolice pe baza de miere, băuturi
din fructe și sucuri de fructe cu miere, băuturi din
legume și sucuri din legume cu miere.
35. Regruparea în avantajul terţilor a mierii,
mierii naturale: mierii maturată natural,
înlocuitorilor de miere, mierii (pentru alimentație),
mierii cu trufe, mierii de helichrysum, mierii
de manuka, produselor tartinabile dulci (mierii),
mierii cu plante aromatice, mierii biologice pentru
consum uman, glazurii de miere pentru șuncă,
zahărului, mierii, siropului de melasă, cremei
de zahăr invertit (mierii artificiale), cerei de
albine, pastilelor din miere cu ierburi aromatice
(dulciurilor), dulciurilor (nemedicinale) pe bază
de miere, preparatelor din cereale acoperite cu
zahăr și miere, derivatelor pe bază de ceară de
albine pentru emulsifiere folosite la fabricarea
preparatelor cosmetice, cerei de albine, cerei
de albine utilizată în stadii ulterioare ale
producției, cerei de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, cerei de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor, cerei de albine folosită
la fabricarea produselor cosmetice, polenului
de albine de uz nutraceutic, polenlui de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
antioxidanților derivați din miere, pastilelor pe
bază de miere și plante pentru gât, stupilor de
albine, fagurilor de miere, albinelor, polenului de
albine (neprocesat), polenului de albine (brut),
pupelor de albine vii, polenului de albine fiind
materie primă pentru uz industrial, preparatelor
alimentare pentru albine, substanțelor de
alimentare pentru albine, bauturilor nealcolice
pe baza de miere, băuturilor din fructe și
sucuri de fructe cu miere, băuturilor din legume
și sucuri din legume cu miere (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la miere, miere naturală, miere maturată natural,
înlocuitori de miere, miere (pentru alimentație),
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere
de manuka, produse tartinabile dulci (miere),
miere cu plante aromatice, miere biologică
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pentru consum uman, glazuri de miere pentru
șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă, cremă
de zahăr invertit (miere artificială), ceară de
albine, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, derivate pe bază de ceară de
albine pentru emulsifiere folosite la fabricarea
preparatelor cosmetice, ceară de albine, ceară
de albine utilizată în stadii ulterioare ale
producției, ceară de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, ceară de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor, ceară de albine folosită
la fabricarea produselor cosmetice, polen de
albine de uz nutraceutic, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, antioxidanți
derivați din miere, pastile pe bază de miere
și plante pentru gât, stupi de albine, faguri
de miere, albine, polen de albine (neprocesat),
polen de albine (brut), pupe de albine vii,
polen de albine fiind materie primă pentru uz
industrial, preparate alimentare pentru albine,
substanțe de alimentare pentru albine, bauturi
nealcolice pe bază de miere, băuturi din fructe și
sucuri de fructe cu miere, băuturi din legume și
sucuri din legume cu miere, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la miere, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la miere, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou în legatura cu
miere, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la miere,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la miere, băuturi din legume și sucuri
din legume cu miere.

───────

(210) M 2021 08465
(151) 24/11/2021
(732) FIVE HOLDING SA, STR. ION

ROATA NR.3, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR.144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MESTERUL CASTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.05.05; 29.01.13

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

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

35. Servicii de regrupare in avantajul tertilor
in magazine specializate a materialelor de
constructii, mobilierului de baie, mobilier,
electronice, electrocasnice, parchet, furnir,
instalatii sanitare,instalatii electrice,faianta,
gresie,corpuri de iluminat, jucarii, carucioare,
patuturi,produse alimentare,produse chimice,
produse de curatenie, usi (exceptând transportul
lor), servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate exterioară, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, compilare
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de anunțuri publicitare, organizarea de campanii
de marketing, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, consiliere
cu privire la produse de consum, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
marketing pe internet, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor.

───────

(210) M 2021 08466
(151) 24/11/2021
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
ZEOKS

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman

───────

(210) M 2021 08467
(151) 24/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
PALL MALL SHINE

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,

articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 08468
(151) 24/11/2021
(732) DN FOUND SA, B-DUL DACIA NR.

130A, ETAJ 3, AP. 8, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

turabo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.11.13;
24.17.02

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

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

11. Aparate de cafea, mașini de cafea, mașini de
cafea espresso, filtre de cafea electrice, capsule
de cafea, goale, reîncărcabile, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, percolatoare de cafea pentru uz casnic
(electrice), mașini electrice de făcut cafea, de uz
casnic.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cafea măcinată, amestecuri de cafea,
băuturi din cafea, boabe de cafea, extracte de
cafea, pungi de cafea umplute, capsule de cafea
umplute, doze de cafea umplute, înlocuitori de
cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, boabe de cafea prăjite, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea altele
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decât uleiurile esențiale, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), produse
de brutărie, produse de patiserie, produse
de cofetărie și înghețate, dulciuri, deserturi
preparate (produse de patiserie), gustări pe bază
de multicereale.
35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor, magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de cafea espresso,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu filtre
de cafea electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu filtre de cafea
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capsule de cafea reîncărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu capsule de cafea reîncărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini electrice de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini electrice de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ibrice
de cafea electrice, fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ibrice de
cafea electrice, fără fir, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu percolatoare de cafea
pentru uz casnic (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu percolatoare
de cafea pentru uz casnic (electrice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
electrice de făcut cafea, de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini electrice de făcut cafea, de uz casnic,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri a produselor din clasele
11 si 30, cu excepţia transportului acestora,
permiţând 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.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,

servicii de cantine, servicii de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servicii de snack-baruri,
servicii de catering.

───────

(210) M 2021 08469
(151) 24/11/2021
(732) IMPRIMERIA DE STEAGURI UNIK

PRINT SRL, STR. VIII NR. 21, JUD.
TIMIŞ, SAG, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
IMPRIMERIA DE

STEAGURI UNIK PRINT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare
și artă pentru artişti, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, afișe publicitare,
afișe, abțibilduri (decalcomanii), caractere cu
transfer direct, calendare, tipărituri, tipare de
croitorie pentru schițe, materiale imprimate,
modele tipărite, periodice tipărite, embleme
tipărite (decalcomania), broșuri tipărite, publicații
periodice tipărite, stegulețe din hârtie, stegulețe
decorative din hârtie, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri din carton,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plicuri de
hârtie pentru împachetare, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat și
ambalat, cutii pentru depozitarea revistelor, folie
adezivă din plastic pentru ambalat, foi de plastic
pentru ambalat, foi de hârtie pentru ambalat,
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foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, cutii pentru
cadouri, cutii din fibră de lemn, cutii din hârtie,
cutii din carton pentru ambalat, cutii din carton,
căptușeli de hârtie, fanioane de hârtie.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, frânghii, șnururi,
curele și benzi, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare și protecții neadaptate, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, acoperire din
plastic destinată utilizării ca protecție împotriva
stropirii, căptușeli folosite la recipientele pentru
depozitare în vrac, plase, sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
vele, copertine, țesături pentru umbrare și
pavilioane, prelate pentru vehicule neajustate,
prelate pentru piscine spa, neajustate, structuri
semipermanente de pânză, structuri temporare
fabricate din materiale textile, parasoluri
(exterior), din materiale textile, paravane pentru
protecția împotriva vântului, corturi pentru
duș, folii pentru sol, huse neajustate pentru
ambarcațiuni și vehicule maritime, fire pentru
plase, lațuri (capcane), plase comerciale, plase
de camuflaj folosite la vânătoare, țesături pentru
umbrare și pavilioane.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ambalaje din material textil pentru
cadouri, articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, țesături pentru decorațiuni
interioare, role de pâslă, produse din material
textil la bucată, suluri de materiale textile,
steaguri din brocart, pânză pentru steaguri,
steaguri din plastic, steaguri din nailon, materiale
textile pentru steaguri și banderole, stegulețe
textile utilizate pentru marcarea locurilor la masă,
fanioane din pâslă, drapele și fanioane textile,
fanioane din material textil sau plastic, fanioane
textile, perdele din plasă, perdele dantelate,
pânză pentru vele.
40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, amestec de vopsele, aplicare
de desene în relief pe suprafețe de carton,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
tablă, aplicare de modele în relief pe suprafețe de
hârtie, aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
asamblare de produse pentru terți, croirea
stofelor, brodare, servicii de fabricare de
huse detașabile la comandă, inscripționarea
panourilor indicatoare, mulaje din materiale
textile, mulaje din produse sintetice, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, imprimare 3D,
croitorie, developare fotografică, fotogravare,

fotofinish, duplicare fotografică, imprimare de
fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimare de motive pe țesături, imprimare
digitală, imprimare după tipar de materiale
textile, imprimare pe materiale textile, vopsire,
tratarea și prelucrarea materialelor plastice,
imprimare, imprimarea desenelor, imprimare de
fotogravuri, închirieri de echipamente pentru
imprimarea fotografică, servicii de informare
privind imprimarea peliculelor fotografice,
imprimarea tricourilor, închirieri de aparate și
echipamente pentru imprimarea fotografiilor,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, tratamentul materialelor textile, a pieilor
și a blănurilor, finisarea materialelor textile,
impermeabilizarea materialelor textile, vopsirea
materialelor textile, închiriere de echipamente
pentru tratarea și transformarea materialelor,
producerea de energie și fabricare la comandă,
fabricare la comandă de forme pentru utilizare în
industrie, fabricare la comandă de elemente de
construcție prefabricate.

───────

(210) M 2021 08470
(151) 24/11/2021
(732) DESPREVIN MEDIA SRL, BD.

IANCU DE HUNEDOARA NR.
50A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

WD WINEDEALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.03.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vinuri, băuturi sangria, băuturi
alcoolice pe bază de vin și fructe, băuturi pe bază
de vin, băuturi spirtoase, cocteiluri preparate pe
bază de vin, punci de vin, punciuri cu alcool,
vin de fructe, vin de struguri, vin alb, vin roșu,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vin
roze, băuturi care conțin vin (șprițuri).

───────

(210) M 2021 08471
(151) 24/11/2021
(732) DRĂGAN G. IOAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
CALEA ZĂRANDULUI NR. 43,
AP.116, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

La Nea Ion PIZZERIE
Sandwich la metru

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 26.11.12; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08

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

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2021 08472
(151) 24/11/2021
(732) TREE UNITED PROPERTIES SA,

STR. EMANOIL PORUMBARU NR.
86, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011428, ROMANIA

(540)
TreeUP - Exclusivist
corner with luxury

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2021 08473
(151) 24/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012052, ROMANIA

(540)

AMANETTO - Gold,
Vintage & More

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.03.01;
26.03.05; 26.11.03; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08474
(151) 25/11/2021
(732) STAGER MED SRL, DRUMUL

BACRIULUI NR. 44C, AP. 12, JUD.
ILFOV, SAT ROŞU, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)
ALPHACARE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi alte preparate
pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2021 08475
(151) 25/11/2021
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

VGR VOYAGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

8. Arme ascuțite și contondente de mână,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
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reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice
de tuns, mașini de tuns de uz personal
(ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, fărașe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns și aranjat barba și
mustața, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.

───────

(210) M 2021 08478
(151) 25/11/2021
(732) S.C. CARMEDIA SERV S.R.L., B-

DUL REPUBLICII, NR.279, BL.4C,
AP.43, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
ACTUALITATEA
PRAHOVEANĂ

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

16. Tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub
formă de imagini, ziare, ziare cotidiene, hârtie
de ziar, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
reviste ca suplimente la ziare, cărți, reviste, ziare
tipărite și alte publicații media pe hârtie, pagini
din albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare).
35. Servicii de revista presei, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare de
date, promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
și marketing online, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcție de căutare, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, servicii de furnizare
de informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
realizare de sondaje online de cercetare în
domeniul administrării afacerilor, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru tonuri de apel
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
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online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, promovarea
desenelor altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, abonamente
la ziare, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terți), publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, furnizare
de servicii publicitare computerizate, furnizare de
spații publicitare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet
pentru anunțuri de angajare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de standuri de vânzare, publicitate pentru
ascensoare, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
închiriere de timp publicitar în cinematografe,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență în
marketing, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, consultanță cu privire

la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță profesională în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de marketing direct,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de consultanță în domeniul segmentărilor
de piață, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul elaborării de concepte publicitare,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, servicii de consiliere
privind marketingul, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, abonament la un
pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, consiliere cu privire la
produse de consum, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizare
de servicii online de licitație, licitaţii în domeniul
imobiliar, licitații prin telefon și prin televiziune,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
organizare de licitații pe internet, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare
și coordonare de licitații pe internet, vânzare
prin licitație a vehiculelor, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, servicii de vânzare la
licitație asigurate prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, vânzări prin licitații disponibile
pe internet, vânzări prin licitații în sectorul agricol.
41. Spectacole de revistă oferite în săli de
spectacole, producție de spectacole de revistă
în fața unui public în direct, publicare online
de ziare electronice, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, publicarea de
materiale multimedia online, furnizare de jocuri
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video online, servicii academice online în
biblioteci, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de informații despre învățământ
online, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
publicare de cărți și periodice electronice
online, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, furnizare
de informații despre exerciții fizice pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de informații
online în domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare de benzi desenate
online care nu pot fi descărcate, organizare de
cursuri de formare online cu privire la alimentație,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, organizare de
sesiuni de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizarea unei reviste online
care conține informații în domeniul jocurilor de
calculator, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
furnizare online de informații cu privire la strategii
pentru jocuri pe calculator și jocuri video,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o rețea de calculatoare, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, închiriere
de ziare și reviste, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase
din ziare, servicii educative, de divertisment și

sportive, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, servicii de agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, activități
sportive și culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii sportive și de
fitness, servicii educative și de instruire,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, activități culturale, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament pentru fortificare
și îmbunătățire a condiției fizice, antrenament
(instruire), academii (educație), acordarea de
premii în educație, ateliere de formare, asistență
profesională individualizată (coaching), ateliere
organizate în scopuri educative, cercetare în
domeniul educației, educație, divertisment și
sport, servicii de agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de agenții de bilete
(servicii de -)(divertisment), furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare
de locuri pentru spectacole de divertisment,
servicii ale agențiilor de bilete, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
servicii de agenții de rezervare de bilete la
cinematografe, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de informații de bilete pentru
sporturile electronice, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de înscriere și de
rezervare de bilete la evenimente în domeniul
sporturilor electronice, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, servicii de rezervare
de bilete pentru teatru, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare)
de podcast-uri, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, distribuire
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de știri pentru industria audiovizuală, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de publicații,
editare de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, furnizare
de buletine informative în domeniul jocurilor pe
calculator, prin intermediul poștei electronice,
furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații on-line, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cântece, publicare de
cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare de
broșuri referitoare la liga de rugbi, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cataloage,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de anuare imprimate (de tip
pagini aurii), publicare de broșuri, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
privind peștii de acvariu, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
didactice, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale pe suporturi
de date magnetice sau optice, publicare de
manuale, publicare de manuale de instruire,
publicare de lucrări științifice, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
de lucrări muzicale, publicare de jurnale, cărți și
manuale în domeniul medicinei, publicare de fișe
informative, publicare de jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de cataloage

cu informații privind călătoriile, publicare de
texte educative, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
texte, publicare de reviste în format electronic
pe internet, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare de
reviste cu informații științifice, publicare de
reviste, publicare de recenzii, publicare de
produse de imprimerie, publicare de prospecte,
publicare de partituri muzicale, publicare de
povești, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale tipărite
în format electronic, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicarea de
fotografii, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicare și
editare de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite.

───────

(210) M 2021 08479
(151) 25/11/2021
(732) CORINA-DANIELA BURCEA,

STR. APUSULUI NR. 96, BL. F,
SC. 1, ET. 9, AP. 76, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sweet Pancakes
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.16;
05.07.08; 11.03.09

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov,
visiniu, portocaliu deschis, galben
deschis

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

30. Clătite, clătite americane, clătite sărate,
sirop pentru clătite, compoziții pentru clătite,
amestecuri pentru clătite sărate, aluat pentru
prepararea clătitelor.
39. Servicii de livrare a alimentelor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 08480
(151) 25/11/2021
(732) MEDINST DIAGNOSTIC ROMANO-

GERMAN SRL, SOS.BERCENI,
NR.10-12, CORP NEUROLOGIE,
PARTER, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

medinst diagnostic imagistic

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

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

clase:

44. Servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor (examene radiografice şi
tomografie).

───────

(210) M 2021 08481
(151) 25/11/2021
(732) DELICATERIA ITALIANA SRL,

STRADA PASAJULUI, NR. 2,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

F Degusteria Francesca
delicateria italiana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.04.04

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
înghețată.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și gazoase.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
43. Servicii de cazare temporară, servicii pentru
furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2021 08482
(151) 25/11/2021
(732) CHOULIARAS IOANNIS, STR. ION

NECULCE NR.24, CP 107082, SAT
BATESTI, JUDETUL PRAHOVA,
COMUNA BRAZI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Mo DECO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.03; 29.01.13;
29.01.14

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

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

2. Vopsele acrilice, acoperiri acrilice (vopsele),
vopsele pe baza de apă, vopsele acrilice pe baza
de apă folosite la zugrăvirea caselor.
17. Tencuieli izolante, acoperiri acrilice de
protecție sub formă de vopsele pentru izolare.

───────

(210) M 2021 08483
(151) 25/11/2021
(732) PROSONIC PRODCOM SRL, STR.

DIMITRIE COMSA, NR.28,JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.25; 01.01.01; 26.11.03; 26.11.05;
29.01.01; 29.01.02

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

clase:
35. Conducerea si administrarea afacerilor,
administrarea hotelurilor, administrare a
afacerilor pentru restaurante, servicii de
comanda online in domeniul restaurantelor care
ofera mancare la pachet si livrare la domiciliu,
servicii de marketing in domeniul restaurantelor.
39. Servicii de turism, organizarea transportului
pana la si de la hotel, livrare de alimente de catre
restaurante.
43. Cazare temporara, servicii hoteliere,
furnizare de informatii hoteliere, furnizare de
informatii online despre rezervari la hoteluri,
servicii de cazare hoteliera, rezervari de hoteluri,
servicii de catering hotelier, organizare de mese
la hoteluri, servicii de agentii de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de restaurant prestate de
hoteluri, cazare temporara la hoteluri si moteluri,
rezervare de camere de hotel pentru calatori,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, servicii
prestate de agentii pentru rezervarii la hotel,
furnizare de informatii hoteliere printr-un site
web, furnizare de spatii special amenajate pentru
expozitii, in hoteluri, servicii de agentii de
turism pentru efectuarea de rezervari la hotel,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant si bar, servicii de restaurant in cadrul
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hotelurilor, servicii de restaurante cu servire
la pachet, furnizare de alimente si bauturi in
restaurante si baruri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de sauna, servicii de masaj.

───────

(210) M 2021 08485
(151) 25/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., STR. 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE, NR 100,
WILMINGTON-DELAWARE,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
PALL MALL CHANGE

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţ
igarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigărilor/ţ
igaretelor, maşini manuale pentru injectarea
tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/ţ
igarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu
scopul de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 08486
(151) 25/11/2021
(732) ASOCIAȚIA SERVICIILOR

FUNERARE, STR. URUSAGULUI
NR. 21N, JUD. CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

A.S.F. ASOCIAȚIA
SERVICIILOR FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, gri, negru

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

45. Apărarea drepturilor și intereselor
profesionale, economice, sociale, juridice,
culturale ale antreprenorilor de servicii funerare
(servicii juridice), servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor și ale grupurilor de persoane,
servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.

───────
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(210) M 2021 08487
(151) 25/11/2021
(732) AMIGO SRL, STR. VÂNATORILOR

NR. 9, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530144,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
JÄGERMANN

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparatenealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08488
(151) 25/11/2021
(732) EATBLE BRANDS S.R.L., COM.

BACIU, NR. 177F, JUDEŢ CLUJ,
SAT POPEȘTI, 407058, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

the cheesy way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

30. Paste, sos pentru paste.

35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
lucrări de birou, administrarea afacerii, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa 30
respectiv: paste, sos pentru paste.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant

───────

(210) M 2021 08489
(151) 25/11/2021
(732) S.C. CLAS MEDIA SRL, STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ACTUL 2

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08490
(151) 25/11/2021
(732) S.C. CLAS MEDIA SRL, STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
DOZA DE

FRUMUSETE SI STIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 08491
(151) 25/11/2021
(732) EATBLE TECHNOLOGY S.R.L.,

COM. BACIU, NR. 177F, JUDEŢ
CLUJ, SAT POPEȘTI, 407058,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
BOOST EAT!

PAIRING BENEFITS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații mobile, descărcabile.
35. Publicitate și marketing, servicii de franciză,
administrarea afacerii, lucrări de birou.
42. Servicii de software aplicabil în domeniul
Horeca.

───────

(210) M 2021 08496
(151) 25/11/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE CREMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.18; 26.02.01

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
galben , gri

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
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pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea electrice, mașini de
cafea electrice, filtre electrice de cafea, capsule
de cafea reîncărcabile, percolatoare electrice
de cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare electrice
de băuturi, aparate pentru răcirea băuturilor,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
instalații de încălzire a băuturilor, sisteme de
încălzire a băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, aparate termoelectrice
pentru încălzirea băuturilor, aparate pentru
distribuirea de băuturi reci, aparate electrice
pentru menținerea caldă a băuturilor fierbinți,
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, uleiuri de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, doze de cafea, arome de cafea,
altele decât uleiurile esențiale, cafea cu gheață,
extracte de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori
de cafea, capsule de cafea, umplute, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cicoare (înlocuitori de
cafea), boabe de cafea prăjite, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,

umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață pe
bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────
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(210) M 2021 08497
(151) 25/11/2021
(732) JIANGSU YOAU ELECTRIC CO.,

LTD., LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN,
WUJIN DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, CHANGZHOU CITY,
CHINA

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

(540)

YOAU

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.04

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

clase:
7. Mașini de spălat rufe, mașini electrice
de amestecat alimente, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe și legume,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
aspiratoare, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru frigidere,
motoare electrice pentru frigidere, instalații de
condensare, motoare de acționare electrice
pentru mașini, mașini pentru prelucrarea
materialelor plastice, mașini de curățare uscată.
9. Condensatoare electrice, convertizoare
electrice, întrerupătoare, baterii galvanice,
cabluri electrice, controlere electrice pentru
aparate de climatizare, controlere electrice
pentru frigidere, controlere de presiune
(manometre) electrice pentru aparate de
climatizare, televizoare, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord),
dvd playere, player portabil multimedia,
cititoare de cărți electronice, telefoane mobile,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
aplicații software de calculator, descărcabile,

aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente.
11. Mașini de făcut pâine, aparate de
climatizare, instalații de climatizare pentru
vehicule, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), ventilatoare de aer condiționat,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
mașini pentru purificarea aerului, filtre pentru
aer condiționat, sterilizatoare de aer, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de refrigerare, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, mașini
electrice de gătit, instalații de încălzire, cazane
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, mașini de uscat haine, uscătoare
electrice de rufe, aparate de aer condiționat
portabile, radiatoare electrice portabile, aparate
de încălzire electrice, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru băi,
radiatoare cu acumulare de căldură.

───────

(210) M 2021 08498
(151) 25/11/2021
(732) JIANGSU YOAU ELECTRIC CO.,

LTD., LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN,
WUJIN DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, CHANGZHOU CITY,
CHINA

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

(540)

UHOME

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17

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

clase:
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7. Mașini de spălat rufe, mașini electrice
de amestecat alimente, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe și legume,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
aspiratoare, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru frigidere,
motoare electrice pentru frigidere, instalații de
condensare, motoare de acționare electrice
pentru mașini, mașini pentru prelucrarea
materialelor plastice, mașini de curățare uscată.
9. Condensatoare electrice, convertizoare
electrice, întrerupătoare, baterii galvanice,
cabluri electrice, controlere electrice pentru
aparate de climatizare, controlere electrice
pentru frigidere, controlere de presiune
(manometre) electrice pentru aparate de
climatizare, televizoare, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord),
dvd playere, player portabil multimedia,
cititoare de cărți electronice, telefoane mobile,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente.
11. Mașini de făcut pâine, aparate de
climatizare, instalații de climatizare pentru
vehicule, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), ventilatoare de aer condiționat,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
mașini pentru purificarea aerului, filtre pentru
aer condiționat, sterilizatoare de aer, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de refrigerare, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, mașini
electrice de gătit, instalații de încălzire, cazane
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, mașini de uscat haine, uscătoare
electrice de rufe, aparate de aer condiționat
portabile, radiatoare electrice portabile, aparate
de încălzire electrice, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru băi,
radiatoare cu acumulare de căldură.

───────

(210) M 2021 08500
(151) 25/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
TRUE2U

(300)
Prioritate invocată:
UK00003722007/16-11-2021/GB

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2021 08501
(151) 25/11/2021
(732) UN PRODUS PENTRU O

VIAȚĂ MINUNATĂ S.R.L., STR.
MURESULUI NR. 75A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
050726, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

AQUABLISS pure water

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12; 26.11.13

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

clase:
7. Aparate pentru producerea băuturilor
carbogazoase (electrice).
11. Aparate pentru filtrarea apei, membrane
pentru filtrarea apei, aparate de filtrare a apei,
instalații de filtrare a apei, unități de filtrare a
apei, filtre grosiere pentru filtrarea apei, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, aparate de
filtrare a apei potabile, aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), unități de filtrare a
apei de uz casnic, aparate de filtrare pentru
instalațiile de alimentare cu apă, unități de
filtrare cu cartușe (echipament pentru tratarea
apei), filtre pentru apa potabilă, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate de tratare a apei
pentru dedurizarea apei, aparate și instalații
pentru dedurizarea apei, dispozitive și instalații
pentru dedurizarea apei, ionizatoare de apă,
aparate de ionizare pentru tratarea apei, aparate

de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
filtre pentru tratarea apei, filtre pentru aparate
sanitare, filtre pentru purificarea apei, filtre pentru
conductele de apă, filtre pentru bazine cu apă,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru dispozitive de
alimentare cu apă, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, instalații pentru purificarea
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate și mașini pentru purificarea apei, filtre de
apă, filtre de apă pentru robinet de uz casnic.

───────

(210) M 2021 08502
(151) 25/11/2021
(732) ARKADA STEEL MAP SRL,

HALCHIU, DN13, JUDEȚ BRAȘOV,
BRAȘOV, 547266, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ARKADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.01;
26.11.02

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#B30000), portocaliu (HEX #ff8700)

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

6. Acoperiri metalice, acoperișuri metalice, țigle
metalice de acoperișuri, țigle metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice pentru garduri, panouri
metalice, panouri frontale metalice, garduri și
panouri metalice, panouri metalice de perete,
panouri metalice de placare, țigle metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, table metalice
pentru acoperișuri, table pentru acoperișuri
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metalice, învelitori metalice pentru acoperișuri,
panouri metalice izolante pentru construcții,
dolii metalice (construcții), dolii metalice pentru
acoperișuri.

───────

(210) M 2021 08503
(151) 25/11/2021
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.

POLIGRAFIEI NR.1B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 12381, ROMANIA

(540)
ministorage.ro

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

36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 08504
(151) 25/11/2021
(732) VANELLI SRL, STR. IAŞI-

TG.FRUMOS, KM 10, JUD.
IAȘI, COMUNA LEȚCANI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Antipoux

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu deschis, rosu
inchis

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

5. Produse pentru spălarea animalelor
(insecticide), preparate antiparazitare, zgărzi
antiparazitare pentru animale, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice
pentru scopuri veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), extracte din plante
pentru scopuri medicale, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază
de tămâie, şampoane insecticid pentru
animale, soluţii veterinare insecticide pentru
spălat, insecticide, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), loţiuni pentru scopuri
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farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
şampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, medicamente de uz veterinar,
alifii pentru scopuri farmaceutice, paraziticide,
şampoane cu pediculicid, produse farmaceutice,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
tincturi pentru scopuri medicale, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, preparate
veterinare.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online, servicii de
informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2021 08505
(151) 25/11/2021
(732) VANELLI SRL, STR. IAŞI-

TG.FRUMOS, KM 10, JUD.
IAȘI, COMUNA LEȚCANI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

K2dens

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
5. Suplimente dietetice de uz uman și
veterinar, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, medicamente pentru scopuri
medicale, preparate enzimatice pentru scopuri
medicale, suplimente enzimatice, enzime
pentru scopuri medicale, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, medicamente de uz
uman, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
preparate farmaceutice, produse farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru suplimente
dietetice şi produse farmaceutice, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
suplimente dietetice şi produse farmaceutice,
servicii de comerţ, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2021 08506
(151) 25/11/2021
(732) CROPMARKET SRL, STR.

PRINCIPALA, NR. 134, JUD.
GIURGIU, COLIBASI, GIURGIU,
ROMANIA

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

(540)
CROPMARKET

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
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evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de agenții import și export, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu substanțe,
produse și preparate chimice și elemente
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, erbicide, pesticide,
preparate și articole medicinale și veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, detergenți pentru uz
industrial, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, plante, ciuperci, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, gazon natural, flori, semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, copaci
și produse forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru agricultură și terasament,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini de pulverizat, roboți industriali,
scule electrice de grădinărit, echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu vehicule terestre și mijloace de
transport, părți și accesorii pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, frânghii și sfori, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, marchize,
prelate, plase umbrire, corturi și acoperitoare
neadaptate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, articole

pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.

───────

(210) M 2021 08507
(151) 25/11/2021
(732) ATTILA BENE, STR. CURTEA 23,

NR. 1, JUD. COVASNA, TARGU
SECUIESC, 525400, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SHAKESPEARE
coffee & poetry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.01.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────


