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Cereri Mărci publicate în 03/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07506 22/10/2021 SC BISTRO BRATIANU SRL Burgărie

2 M 2021 07554 22/10/2021 DAN MIHĂESCU Sentinela Semper vigilans!
gazetă independentă din 1887

3 M 2021 07605 21/10/2021 CRISTIAN-MIHAI PANĂ Bestoryteller

4 M 2021 07606 21/10/2021 IOANA ANTOANETA IONITA Lady Love You Are The Power

5 M 2021 07607 21/10/2021 FERENCZ-ARPAD PUȘCAȘ CRYPTOHOUSE

6 M 2021 07608 21/10/2021 FERENCZ-ARPAD PUȘCAȘ CRH

7 M 2021 07609 21/10/2021 DIALUST 2000 IMPEX SRL THERMOKIT

8 M 2021 07610 21/10/2021 BIANCA GEORGESCU TINY TOES

9 M 2021 07611 21/10/2021 PARTIDUL ALIANŢA PENTRU
PATRIE

VREAU SĂ TRĂIESC MAI BINE
ÎN ŢARA MEA

10 M 2021 07612 21/10/2021 PARTIDUL ALIANTA PENTRU
PATRIE

ROMÂNIA EA NOASTRĂ

11 M 2021 07613 21/10/2021 PARTIDUL ALIANTA PENTRU
PATRIE

ROMÂNIA SUVERANĂ

12 M 2021 07614 21/10/2021 CONSTANTIN CÎRLIGEANU SHOGUN`S

13 M 2021 07616 21/10/2021 CONSTANTIN CIRLIGEANU MIKASHI SHOGUN'S

14 M 2021 07617 21/10/2021 RECONS SA ParkAR

15 M 2021 07618 21/10/2021 SECURITY PROVIDER SRL SECURITY PROVIDER

16 M 2021 07619 21/10/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

www.championsline.com
champions line

17 M 2021 07620 21/10/2021 CORIA SOFT SRL RNK BEAUTY

18 M 2021 07621 21/10/2021 ASOCIATIA HELP ONE CHILD
THRIVE - ASOCIATIA AJUTA
UN COPIL SA PROSPERE

HOCT HELP ONE CHILD
THRIVE

19 M 2021 07622 21/10/2021 SC ADE STIL CONCEPT SRL ADE STIL

20 M 2021 07623 21/10/2021 CONSTANTIN-CRISTIAN
MITROI

AUTORATE

21 M 2021 07624 21/10/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

La Notaru' supermarket

22 M 2021 07625 21/10/2021 S.C. COMES INDUSTRY SRL COMBINATUL DE
ÎNGRASAMINTE CU AZOT
AZOCHIM PIATRA NEAMT

23 M 2021 07626 21/10/2021 SC ROMSTAL IMPEX SRL dëzit
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 07627 21/10/2021 SC WEST POPCORN SRL Dulciuri Artizanale by Katerina

25 M 2021 07628 21/10/2021 BUCUR FLORIN CONF TEXTIL
S.R.L.

FLORICHIO

26 M 2021 07629 21/10/2021 CONSTANTIN BUNGAU BAUTIN

27 M 2021 07630 21/10/2021 COMPACT IMPEX SRL Ring Club Costinesti

28 M 2021 07631 21/10/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one MAMAIA NORD

29 M 2021 07632 21/10/2021 DEMO-TECH INVEST S.R.L. DEMO TECH INVEST
construcții / demolări civile

30 M 2021 07633 22/10/2021 GHEORGHE MIRCEA
MOȘINCAT

Learn Calligraphy

31 M 2021 07634 22/10/2021 ACE GUARD SECURITY SRL ACE GUARD SECURITY

32 M 2021 07635 22/10/2021 SEEDS AGRI PREST SERV
SRL

MW LOUNGE

33 M 2021 07636 22/10/2021 INTERN FORCE SECURITY INTERN FORCE SECURITY

34 M 2021 07637 22/10/2021 AMELIA - ELENA SURDU D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE

35 M 2021 07638 22/10/2021 SPECTRUM GUARD
SECURITY SRL

SPECTRUM GUARD
SECURITY

36 M 2021 07639 22/10/2021 MARIA FOODNOVA HOLDING
SRL

FOOD NOVA

37 M 2021 07640 22/10/2021 MARIA FOODNOVA HOLDING
SRL

KENDRICK Farms EST. 1991

38 M 2021 07641 22/10/2021 WINE360 ONLINE SRL Wine360.ro

39 M 2021 07642 22/10/2021 BURSA DE FONDURI SRL B Bursa de Fonduri

40 M 2021 07643 22/10/2021 ION MINZALA TRONUL STRĂBUNILOR

41 M 2021 07644 22/10/2021 SMART BARBER SOLUTIONS
S.R.L

iBarber.ro

42 M 2021 07645 22/10/2021 NOÉMI-ÉVA SZŰCS GALATEA TRAVEL

43 M 2021 07646 22/10/2021 RADU BORDAȘ cliniqA by dr. Radu Bordaș

44 M 2021 07647 22/10/2021 MABICRI SRL BAMY BAMY

45 M 2021 07648 22/10/2021 CAMERA DE COMERT SI
INDUSTRIE BILATERALA
ROMANIA - BELGIA

CAMERA DE COMERT SI
INDUSTRIE BILATERALA
ROMANIA-BELGIA

46 M 2021 07649 22/10/2021 BIKE GEEK SRL BIKE GEEK

47 M 2021 07650 22/10/2021 TRAIAN DIMA VERTICAL IMOB



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/10/2021-25/10/2021

4

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2021 07651 22/10/2021 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL Tresar

49 M 2021 07652 22/10/2021 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL ppd

50 M 2021 07653 22/10/2021 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL TRESAR

51 M 2021 07654 22/10/2021 CARBOPLAK SRL FABRICA DE POLICARBONAT

52 M 2021 07655 22/10/2021 MIHALI ART S.R.L. MIHALI ART

53 M 2021 07656 22/10/2021 BEMADA SRL WTS

54 M 2021 07657 22/10/2021 SC DIPLO CARE SRL LE ROI DU CAVIAR

55 M 2021 07658 22/10/2021 ROMPRIX EXIM SRL ROMPRIX Specialistul în ...
ETICHETĂ

56 M 2021 07659 22/10/2021 SC SING-SING SRL CAMIOANE AUTOEXPRESS

57 M 2021 07660 22/10/2021 S.C. IT MARKET S.R.L. SPARTAN sport.ro

58 M 2021 07661 22/10/2021 GOLDEN PROVIDER
DISTRIBUTION S.R.L.

SAPORI DI GOLDEN BY
GOLDEN PROVIDER
DISTRIBUTION

59 M 2021 07662 22/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL mastela

60 M 2021 07663 22/10/2021 BENIAMIN MARINESCU BENFFAST

61 M 2021 07664 22/10/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O ȘCOALA SIGURANȚEI-TEDI!

62 M 2021 07665 25/10/2021 NICOLETA-GEORGIANA
MIZILEANU

NICO'S CRISPY FRIED
CHICKEN

63 M 2021 07666 22/10/2021 DUPLICATO MEDIA D.O.O. CINESTAR

64 M 2021 07667 22/10/2021 WM INTERACTIVE LTD winmasters

65 M 2021 07668 22/10/2021 MIRCEA-BOGDAN PETRE I SUCCESS

66 M 2021 07669 22/10/2021 POULIS CHRISTOS NIKITAS SPORTMedLab HEALTH
POWER STRENGTH BALANCE

67 M 2021 07670 22/10/2021 AIS PRODIMPEX SRL AIS natural line 1990

68 M 2021 07671 22/10/2021 AIS PRODIMPEX SRL AIS med care 1990

69 M 2021 07672 22/10/2021 ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ
EXPLORATORII

Exploratorii

70 M 2021 07673 22/10/2021 RUDOLF-JOZSEF HAGER S Pensiunea Sofia

71 M 2021 07674 23/10/2021 MIRCEA-BOGDAN PETRE BOSS lounge

72 M 2021 07675 24/10/2021 I LOVE FAILURE SRL I Love Failure

73 M 2021 07677 25/10/2021 WORLD CLASS DISTRIBUTION
SRL

QUERAMIKA

74 M 2021 07678 25/10/2021 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL SUBIECTUL ZILEI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
75 M 2021 07679 25/10/2021 S.C. BEROE GAMES S.R.L Life is a game Play it!

76 M 2021 07680 25/10/2021 GABRIELA STANCU JIKO ROMANIA

77 M 2021 07681 25/10/2021 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

Hybrid Invest

78 M 2021 07682 25/10/2021 ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU PROMOVAREA
FILMULUI (A.E.P.F.)

HAI HUI IN TIMP

79 M 2021 07683 25/10/2021 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

CSF COMPANIA SEMINŢE
FUNDULEA

80 M 2021 07684 25/10/2021 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

SEMINTE FUNDULEA

81 M 2021 07685 25/10/2021 CONCEPTUAL MED FARMA
SRL

Collier

82 M 2021 07686 25/10/2021 SC CRIDARO SHOP SRL CRIDARO

83 M 2021 07687 25/10/2021 EMANOIL DANIEL GREGORY EL DECO

84 M 2021 07688 25/10/2021 ANA MARIA ELENA NEDELCU DERMASPA

85 M 2021 07689 25/10/2021 RARES DUMITRU ACADERMICA

86 M 2021 07690 25/10/2021 N F G TRADE SRL TUKA Instalatii sanitare

87 M 2021 07691 25/10/2021 EURO CONTRACTOR SRL EXTRACÂȘTIG

88 M 2021 07692 25/10/2021 NANI NANI BEBELUS SRL NANI NANI

89 M 2021 07693 25/10/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA SRL

BAGHERA

90 M 2021 07695 25/10/2021 EDITURA CREATOR SRL Editura Creator

91 M 2021 07696 25/10/2021 EDITURA CREATOR SRL CREATOR

92 M 2021 07698 25/10/2021 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

Talk-News

93 M 2021 07699 25/10/2021 GEDEON RICHTER FARMACIA
S.A

Life

94 M 2021 07700 25/10/2021 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

MECIUL VIEŢII

95 M 2021 07701 25/10/2021 MERA COM INTERNATIONAL
SRL

XCM Trophy CRAMA GIRBOIU

96 M 2021 07702 25/10/2021 DOMENIILE PRINCE MATEI
SRL

M MATEI
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(210) M 2021 07506
(151) 22/10/2021
(732) SC BISTRO BRATIANU SRL, B-

DUL I.C. BRĂTIANU NR. 27, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110003, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) LILIANA ALAN, NR. 183 B, JUD.
TIMIȘ, OTVESTI, 307358, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Burgărie

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, servicii de localuri
tip snack-bar, oranizare de recepții pentru
nunți (mâncare și băutură), servicii de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, prepararea mâncării,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
ale bistrourilor, servicii ale barurilor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă.

───────

(210) M 2021 07554
(151) 22/10/2021
(732) DAN MIHĂESCU, PICTOR

NICOLAE GRIGORESCU
39, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Sentinela Semper vigilans!
gazetă independentă din 1887

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 23.01.25; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.07.01

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

41. Publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video nedescărcabile.

───────
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(210) M 2021 07605
(151) 21/10/2021
(732) CRISTIAN-MIHAI PANĂ,

ŞOSEAUA UNIRII, NR. 109A,
SAT BALOTEȘTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Bestoryteller

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 08.01.07

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

41. Ateliere de formare (instruire), ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea
de certificate de absolvire, coordonare de
cursuri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
furnizare de cursuri de formare profesională,
cursuri de gătit, prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
demonstrații în scop de instruire, difuzare de
materiale educative, formare complementară
(instruire), formare în domeniul aptitudinilor
profesionale (instruire), furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de servicii
educative în domeniul dietetic, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, organizare de ateliere
și seminare, organizare de cursuri, organizare

de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, organizare de cursuri de nutriție,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pregătire în domeniul cateringului (instruire),
pregătire în domeniul enologiei (instruire),
pregătire în sectorul restaurantelor, școli pentru
somelieri, servicii de educație referitoare la arta
culinară, servicii de formare profesională, servicii
de instruire și formare, servicii de învățământ
la distanță oferite online, servicii educative în
domeniul nutriției, servicii educative în domeniul
tehnologiei alimentelor, servicii educative pentru
pregătirea personalului din industria alimentară,
servicii educative privind furnizarea de servicii
specifice restaurantelor.

───────

(210) M 2021 07606
(151) 21/10/2021
(732) IOANA ANTOANETA IONITA,

STR LIVIU REBREANU NR
46-58, BL 1 SC B ET 1 AP 19
COMPLEX RASARIT DE SOARE,
BUCURESTI, 031793, ROMANIA

(540)
Lady Love You Are The Power
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbracaminte si încalţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 07607
(151) 21/10/2021
(732) FERENCZ-ARPAD PUȘCAȘ, STR.

GHIOCEILOR, NR. 16, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET AVOCAT ALEXANDRA
TOMUTA, STR. ABRUD, NR.
3, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

CRYPTOHOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 26.11.13

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

35. Marketing financiar.
36. Finanțare imobiliară, investiții imobiliare,
tranzacții financiare prin blockchain, afaceri
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare.

───────

(210) M 2021 07608
(151) 21/10/2021
(732) FERENCZ-ARPAD PUȘCAȘ, STR.

GHIOCEILOR NR. 16, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CRH

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Marketing imobiliar.
36. Tranzacții financiare prin blockchain,
finanțare imobiliară, afaceri imobiliare, investiții
imobiliare, gestiunea imobilelor.

───────

(210) M 2021 07609
(151) 21/10/2021
(732) DIALUST 2000 IMPEX SRL, STR.

PANCOTA NR. 9, BL. 11 N, AP.
101, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
THERMOKIT

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

12. Caroserii, caroserie pentru vehicule,
caroserii pentru remorci, caroserii izolate
pentru vehicule, componente pentru caroseria
vehiculelor, panouri de caroserie pentru
vehicule, panouri adaptate pentru caroserii de
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, panouri de caroserie izolate
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă de
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set, caroserii pentru automobile, caroserii pentru
autovehicule.

───────

(210) M 2021 07610
(151) 21/10/2021
(732) BIANCA GEORGESCU, BD

GRIVIŢEI NR. 64, BL5 AP. 23,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
TINY TOES

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

25. Încălțăminte pentru copii.
───────

(210) M 2021 07611
(151) 21/10/2021
(732) PARTIDUL ALIANŢA PENTRU

PATRIE, STR. PĂCII NR. 30, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)
VREAU SĂ TRĂIESC

MAI BINE ÎN ŢARA MEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Serviciile care permit cel puțin unei părţi
să comunice cu o altă, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale și e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio și televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet și forumuri online,
servicii de telefonie și mesagerie vocală, servicii
de teleconferinte și videoconferințe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferință, transmiterea
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2021 07612
(151) 21/10/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PACII, NR.30,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ROMÂNIA EA NOASTRĂ

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

38. Serviciile care permit cel puțin unei părţi
să comunice cu o altă, precum şi servicii de
difuzare şi transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale şi e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio şi televiziune, transmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet şi forumuri online,
servicii de telefonie şi mesagerie vocală, servicii
de teleconferinţe şi videoconferinţe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferinţă,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferinţă, transmiterea
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2021 07613
(151) 21/10/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PACII, NR.30,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ROMÂNIA SUVERANĂ

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

38. Serviciile care permit cel puțin unei părţi
să comunice cu o altă, precum şi servicii de
difuzare şi transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale şi e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio şi televiziune, transmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet şi forumuri online,
servicii de telefonie şi mesagerie vocală, servicii
de teleconferinţe şi videoconferinţe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
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servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferinţă,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferinţă, transmiterea
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2021 07614
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN CÎRLIGEANU, ALE.

LALELELOR NR. 4, BL. 92, SCARA
A, ET. 4, AP. 10, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
SHOGUN`S

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

8. Instrumente manuale pentru tunderea și
îndepărtarea părului, foarfece de tuns, mașini
de tuns, instrumente manuale de tuns, aparate
pentru tuns şi aranjat barba și mustața.
21. Piepteni, perii pentru păr.
25. Pelerine pentru coafor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare online în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu foarfeci de tuns, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foarfeci de tuns, servicii
de vânzare online în legătură cu foarfeci de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru tuns şi aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru tuns şi aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare online în legătură cu aparate
pentru tuns şi aranjat barba și mustața, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare online în legătură
cu piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii pentru păr, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perii pentru păr, servicii
de vânzare online în legătură cu perii pentru păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pelerine pentru coafor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pelerine pentru coafor,
servicii de vânzare online în legătură cu pelerine
pentru coafor.

44. Servicii de frizerie, servicii de coafare a
părului, servicii consultative privind îngrijirea
părului, închiriere de aparate pentru coafarea
părului.

───────

(210) M 2021 07616
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN CIRLIGEANU, ALE.

LALELELOR, NR.4, BL.92, SC.A,
ET.4,AP.10, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
MIKASHI SHOGUN'S

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

8. Instrumente manuale pentru tunderea si
indepartarea parului, foarfece de tuns, masini
de tuns, instrumente manuale de tuns, aparate
pentru tuns si aranjat barba si mustata.
21. Piepteni, perii pentru par.
25. Pelerine pentru coafor.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, servicii de vanzare online in legatura
cu instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu foarfeci de tuns, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu foarfeci de tuns, servicii
de vanzare online in legatura cu foarfeci de tuns,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
aparate pentru tuns si aranjat barba si mustata,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
aparate pentru tuns si aranjat barba si mustata,
servicii de vanzare online in legatura cu aparate
pentru tuns si aranjat barba si mustata, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu piepteni,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
piepteni, servicii de vanzare online in legatura
cu piepteni, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu perii pentru par, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu perii pentru par, servicii
de vanzare online in legatura cu perii pentru par,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura cu
pelerine pentru coafor, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu pelerine pentru coafor,
servicii de va nzare online in legatura cu pelerine
pentru coafor.
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44. Servicii de frizerie, servicii de coafare a
parului, servicii consultative privind ingrijirea
parului, inchiriere de aparate pentru coafarea
parului.

───────

(210) M 2021 07617
(151) 21/10/2021
(732) RECONS SA, B-DUL IULIU MANIU,

NR. FN, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)
ParkAR

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

9. Software descarcabil, aplicații software
descarcabile, software mobil descarcabil,
software gratuit descarcabil, software integrat
descarcabil, software interactiv descarcabil,
software de calculator descarcabil folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile și alte
aparate electronice de larg consum, software
descarcabil de monitorizare, analiză, control și
derulare de operațiuni din lumea fizică, software
descarcabil pentru gestionarea traficului, aplicații
software descarcabil pentru telefoane mobile,
software descarcabile pentru simulare de
vehicule, software de comandă pentru mașini,
aplicații software descărcabil pentru telefoane
inteligente, software descarcabil de inteligență
artificială pentru vehicule, software descarcabil
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(gps), software descarcabil de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
aplicații de calculator pentru parcarea automată
a vehiculelor, sisteme electronice de bord în
vehicule terestre pentru asistență la parcare,
sisteme electronice de bord pentru asistență la
parcare, dispozitiv de comandă pentru parcarea
automată a mașinilor, software de calculator
descărcabil pentru monitorizare la distanță și
analiză, software descarcabile pentru asistent
virtual, software descarcabile de asistență,
software descarcabil pentru sisteme electronice

de asistență la condus, sisteme electronice
de bord în vehicule terestre pentru asistență
la condus, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre, sisteme
de asistență șofer pentru autovehicule, senzori
de parcare pentru vehicule, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de
pe internet, software descarcabile de afișaj
electronic, software
descarcabil care permite furnizarea de medii
electronice prin rețele de comunicare.
42. Proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor.

───────

(210) M 2021 07618
(151) 21/10/2021
(732) SECURITY PROVIDER SRL,

ALEEA VERGULUI NR. 4 BL. 15
SC. B, ET. 7 AP. 68, BUCUREȘTI,
120203, ROMANIA

(540)
SECURITY PROVIDER

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte.

───────

(210) M 2021 07619
(151) 21/10/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, SAT
DRACESTI, JUD. TELEORMAN,
COMUNA SCURTU MARE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

www.championsline.com
champions line
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.04;
01.01.01; 01.01.10

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport pasageri, organizarea de călătorii,
transport de călători, transport terestru de
pasageri, transport terestru de călători, transport
terestru de persoane, transport rutier de
pasageri, transport rutier de călători, transportul
călătorilor cu autobuzul, transportul pasagerilor
cu omnibuzul, transportul pasagerilor cu
minibuzul, organizarea transportului de
pasageri, servicii de transport de pasageri,
transport de pasageri cu autobuzul, transport de
pasageri cu autocarul, transport de bagaje ale
pasagerilor, transport de bagaje pentru călători,
transport de bagaje pentru pasageri, transport
de pasageri cu autovehicule, servicii de transport
cu microbuzul, servicii de transport cu autocarul,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport rutier pentru pasageri, organizarea
de transport pe perioada vacanței, furnizare
de transport rutier pentru vârstnici, servicii de
transport rutier pentru persoane.

───────

(210) M 2021 07620
(151) 21/10/2021
(732) CORIA SOFT SRL, STR. TULNICI

NR. 1, BL. 82, SC. 1, ET. 1, AP.
3, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RNK BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
19.07.01

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

clase:
3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei,
hârtie abrazivă, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, autocolante pentru unghii, ojă
de unghii, vârfuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, gel pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, bază
pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
hârtie abrazivă pentru unghii, primer pentru
unghii (cosmetice), produse pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru
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întărirea unghiilor, lipici pentru întărirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, unghii false de uz cosmetic,
lac de bază pentru unghii, unghii false din metale
prețioase, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, lac de unghii
de uz cosmetic, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, strat superior pentru lac de
unghii, preparate pentru îndepărtarea gelului de
unghii, straturi de acoperire pentru sculptarea
unghiilor, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, pulbere pentru decorarea vârfurilor
de unghii sculptate, hârtie abrazivă de tip
șmirghel pentru unghii, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), produse de
îndepărtare a lacului de unghii, produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, unghii false
pentru degetele de la picioare, produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
cosmetice), lac de unghii, lac de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
igienice ca articole de toaletă, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, produse de
curățat, spumă de curățat, geluri de curățare,
creme autobronzante, preparate autobronzante
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
luciu de păr, creme de păr, ulei de păr, balsam
de păr, decoloranți pentru păr, ceară pentru păr,
fixative de păr, balsamuri pentru păr, fixative
pentru păr, rimel pentru păr, gel pentru păr,
vopsele pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, pudra de par, spumă pentru păr,
neutralizator pentru păr, apă de parfum, ser
de păr, produse de parfumerie, loțiuni colorante
pentru păr, tratamente permanente pentru păr,
produse nutritive pentru păr, șampoane de
păr nemedicinale, produse cosmetice pentru
păr, loțiuni tonice pentru păr, pudră de
spălat părul, șampoane pentru părul uman,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, preparate pentru fixarea
părului, preparate pentru modelarea părului,
loțiuni pentru ondularea părului, ceară pentru
coafarea părului, balsam pentru tratarea părului,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru hidratarea părului, preparate pentru
nuanțarea părului, preparate pentru vopsirea
părului, substanțe pentru oxigenarea părului,
creme pentru îngrijirea părului, preparate pentru
înfrumusețarea părului, măști pentru îngrijirea
părului, sprayuri parfumate pentru corp, pastă
pentru coafarea părului, deodorante de corp
(parfumerie), preparate și tratamente pentru păr,
spumă de protecție pentru păr, preparate tip
balsam pentru păr, adeziv pentru extensii de păr,
preparate de înfrumusețare pentru păr, articole

de parfumerie și odorizante, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, deodorante de uz personal
(parfumerie), preparate pentru îndepărtarea
vopselei de păr, preparate cosmetice pentru
inhibarea creșterii părului, seturi (cosmetice)
pentru ondulația permanentă a părului, produse
pentru a face părul mătăsos, preparate pentru
protecția părului împotriva soarelui, tratamente
de desecare a părului de uz cosmetic,
tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, măști cosmetice, măști pentru față,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), pudră
pentru măști de corp (de uz cosmetic), măști
pentru față și corp, măști cu gel pentru ochi,
balsamuri de păr (balsamuri-șampon), balsamuri
de buze, balsam de curățare, balsam de
întreținere, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri sub formă de spray pentru
pielea capului, balsamuri de buze cu protecție
solară (cosmetice), produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, ceruri de masaj,
uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri pentru masaj corporal, produse
de masaj, nemedicamentoase, lumânări de
masaj de uz cosmetic, machiaj multifunctional,
machiaj pentru piele, machiaj pentru ochi,
machiaj pentru față, pudră de machiaj, pudre
pentru machiaj, machiaj de scenă, pudră pentru
machiaj, creioane de machiaj, pudriere cu
machiaj, produse pentru machiaj, bază de
machiaj, seturi de machiaj, spray pentru fixarea
machiajului, fond de ten (machiaj), farduri
pentru truse de machiaj, produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse de machiaj pentru față
și corp, preparate de machiaj pentru față și
corp, baze pentru machiaj sub formă de paste,
baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora), ceară pentru epilat, creme pentru
epilare, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru îngrijirea danturii, preparate
pentru îngrijirea pielii, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, deodorante pentru îngrijirea corpului,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, produse pentru
îngrijirea dinților, loțiuni pentru îngrijirea părului,
esențe pentru îngrijirea pielii, spumă pentru
îngrijirea pielii, ser pentru îngrijirea părului,
preparate pentru îngrijirea bărbii, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, sprayuri de
îngrijire pentru animale, preparate nemedicinale
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/10/2021-25/10/2021

îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, loțiuni pentru îngrijirea pielii
(cosmetice), uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea feței, produse masticabile
pentru îngrijirea dinților, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse de
îngrijire pentru bebeluși nemedicinale, preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, uleiuri
de baie pentru îngrijirea părului, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, preparate anti-
îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, măști de mâini
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
dentară a animalelor, preparate și produse
pentru îngrijirea blănii, uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice), produse de îngrijire
a pielii pentru animale, loțiuni pentru îngrijirea
feței și a corpului, preparate de îngrijire a
pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare, loțiune
pentru piele, balsamuri pentru piele, creme
pentru piele, săpun pentru piele, balsamuri
pentru piele (nemedicinale), creme de piele
nemedicinale, cremă cosmetică pentru piele,
măști de piele (cosmetice), măști hidratante
pentru piele, produse cosmetice pentru piele,
loțiuni nemedicinale pentru piele, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser calmant
pentru piele, creme pentru pielea prelucrată,
creme pentru articole din piele, emoliente
pentru piele (non-medicamente), loțiuni tonice
pentru piele (nemedicinale), creme de curățare
pentru piele, preparate de curățare pentru
piele, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, mască de argilă pentru piele,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, produse
cu efect tonifiant pentru piele, loțiuni pentru

piele de uz cosmetic, fond de ten iluminator
pentru piele, creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), ser calmant pentru
piele (produs cosmetic), preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, șervețele îmbibate
cu agenți de luciu pentru piele, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, plasturi cosmetici care conțin preparate
cu ecran solar și protecție solară destinate
utilizării pe piele, farduri, fard gras, farduri
cosmetice, fard de pleoape, cretă de fardat,
fard de obraz, farduri pentru ochi, farduri de
sprâncene, farduri de obraz, farduri pentru
pleoape, fard de obraz lichid, fard cremos de
obraz, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, farduri pentru obraz
și buze, palete cu farduri de ochi, fard pentru
efect de pleoapă dublă, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, farduri de
pleoape sub formă de creioane și pudră, ojă
creion, creioane dermatografe, creioane pentru
obraz, creioane pentru buze, creioane pentru
sprâncene, creioane pentru ochi, creioane
pentru gene, creioane de uz cosmetic, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de conturare a buzelor,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
creioane de ochi de uz cosmetic, hârtie
abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
suporturi pentru hârtie abrazivă pentru ascuțirea
creioanelor de desen, gene, gene false, vopsele
pentru gene, produse cosmetice pentru gene,
mascara pentru gene lungi, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru fixarea
genelor false, parfumuri, săpunuri parfumate,
parfumuri naturale, parfumuri lichide, parfumuri
solide, uleiuri parfumate, spray parfumat pentru
casă, baze pentru parfumuri de flori, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, parfumuri de
camera sub formă de spray, balsam pentru
cuticule, uleiuri de cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
produse pentru înmuierea cuticulelor, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de geluri, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata in legatura cu preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, instrumente pentru
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igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, aparate de iluminat și reflectoare,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 07621
(151) 21/10/2021
(732) ASOCIATIA HELP ONE CHILD

THRIVE - ASOCIATIA AJUTA
UN COPIL SA PROSPERE, STR.
CEAHLAUL NR. 13, BL. 82, SC. F,
AP. 79, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

HOCT HELP ONE
CHILD THRIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.04; 26.01.16

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

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de colectare de fonduri
de binefacere pentru copiii defavorizați,
coordonarea activităților de strângere de fonduri
caritabile, colectare de fonduri de binefacere,
coordonarea strângerilor de fonduri, servicii de
fonduri de binefacere.

───────

(210) M 2021 07622
(151) 21/10/2021
(732) SC ADE STIL CONCEPT SRL,

STR. TREI BRAZI NR. 15,
CONSTRUCȚIA C2, CAM. 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ADE STIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 09.05.25

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

clase:
44. Servicii de saloane de înfrumusețare,
servicii de atomoterapie, coafură, implanturi
de păr, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătății, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
masaj, servicii de sauna, servicii de solarii,
servicii de machiaj.

───────

(210) M 2021 07623
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN-CRISTIAN MITROI,

STR. REPUBLICII NR. 17, BL. R28,
SC. B, AP. 7, JUDETUL VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

AUTORATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.09

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

7. Mașini forestiere.
16. Documente de prezentare tehnica (tipărite).
35. Publicitate prin internet pentru vânzare
de automobile, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, servicii de înmatriculare a
automobilelor, servicii de facturare, pregătire
de documente, întocmire de documente
comerciale.
37. Verificare de automobile și de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere și de
reparație.

───────

(210) M 2021 07624
(151) 21/10/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, SAT
DRACESTI, STRADA PRINCIPALA,
JUDEŢ TELEORMAN, SCURTU
MARE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

La Notaru' supermarket

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 19.01.12

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

clase:
35. Administrarea magazinelor, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de reclamă și publicitate, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 07625
(151) 21/10/2021
(732) S.C. COMES INDUSTRY SRL,

ALEEA ARMONIEI NR. 48, BLOC
B14, SCARA G, ETAJ 4, AP. 140,
JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

COMBINATUL DE
ÎNGRASAMINTE CU AZOT
AZOCHIM PIATRA NEAMT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

1. Azot, azotați, acid azotic, îngrășăminte
azotate, monoxid de azot, oxizi de azot,
biofertilizatori cu azot, azotat (nitrit) de sodiu,
îngrășăminte conținând azot și magneziu, aliaj
din aluminiu, azot și oxigen, soluții de azotat
de calciu folosite la asanare, soluții de azotat
de calciu folosite în solurile poluate, soluții de
azotat de calciu folosite în caz de poluare
a apelor subterane, calcar granulat de uz
agricol, calcar pulverizat de uz agricol, produse
de durificare a calcarului, produse chimice
folosite la prevenirea depunerii calcarului (altele
decât cele de uz casnic), preparate chimice
pentru prevenirea depunerilor de calcar în
sistemele hidronice de încălzire și răcire, uree
(îngrășământ), amoniac, amoniac anhidru, săruri
amoniacale, alcalii volatile de uz industrial
(amoniac), catalizatori cu gaze de sinteză
pentru fabricile și instalațiile de producere a
amoniacului, oxigen, oxigen de uz industrial,
oxigen solid, nu de uz medical, amestecuri
oxigen-ozon, altele decât cele pentru uz medical,
peroxid de hidrogen (apă oxigenată) de uz
industrial, produse chimice pentru dizolvarea
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───────

(210) M 2021 07626
(151) 21/10/2021
(732) SC ROMSTAL IMPEX SRL,

ŞOS. VITAN - BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

dëzit

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și științe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetați (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziții
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, rășini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /

oxigenului din apă, substanțe chimice pentru
absorbția de oxigen, îngrășăminte, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
naturale, fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
amestecate, zgură (îngrășăminte), superfosfați
(îngrășăminte), săruri (îngrășăminte),
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, îngrășăminte
organice, îngrășăminte hidroponice,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, alge marine
(îngrășăminte), îngrășăminte pentru pământ,
compoziții pentru îngrășăminte, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru
plante, îngrășăminte fără clor, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru agricultură, îngrăşăminte
biologice non-chimice, îngrășăminte cu
microorganisme adăugate, aditivi chimici
pentru îngrășăminte, îngrășăminte pentru uz
casnic, înlocuitori lichizi pentru îngrășăminte,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, materiale fibroase utilizate
ca îngrășăminte, îngrășăminte utilizate pentru
îngrijirea peluzelor, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte cu clorură de
potasiu, îngrășăminte cu sulfat de potasiu,
îngrășăminte din compuși de nitrogen,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, îngrășăminte
pe bază fosfați micști, îngrășăminte sub
formă de humus utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, substanțe
chelatoare utilizate ca îngrășăminte pentru
frunzișul plantelor, îngrășăminte obținute prin
tratarea deșeurilor cu râme, îngrășăminte pe
bază de compuși modificați chimic, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, îngrășăminte
pe bază de superfosfat triplu, îngrășăminte pe
bază de superfosfat dublu, îngrășăminte pe bază
de superfosfați micști, îngrășăminte naturale
realizate din componente marine, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
utilizate pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte
pentru plante de interior, îngrășăminte și
gunoi de grajd, îngrășăminte pe bază de
potasiu, compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere cu dificultate,
medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură și
silvicultură, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole.
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cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanți / aditivi chimici pentru carburanți,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afișe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanți, alții decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanți pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginați pentru scopuri industriale, alginați pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidrați de aluminiu, silicați
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenții de răcire pentru motoare,
soluții anti-spumare pentru baterii / soluții anti-
spumare pentru acumulatori, agenți anti-crustă,
substanțe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanțe chimice anti- mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanți pentru utilizare
in fabricare, antioxidanți pentru utilizare in
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanți
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanți pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse
de antistatizare, altele decât cele pentru
scopuri casnice, argon, arsenic, add arsenios,
înduldtori artificiali (preparate chimice), astatiniu,
lichide auxiliare folosite cu substanțe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuși de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze

(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepția uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare și conservare a berii, bentonită,
derivați din benzen, benzen, adzi pe bază
de benzen, add benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, bidorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimid, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de țesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, dei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schițe, pânză pentru schițe, cărbune
animal (negru de oase), borax, add boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanți
pentru zidărie, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă caldnată,
danamidă de calau (îngrășământ), carbid de
caldu, săruri de caldu, californiu, calomel
(dorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecția
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetradorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonați, add
carbonic, hidrați de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (lutețiu) / lutețiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivați de
celuloză (chimid), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, dment (metalurgie), adeziv
tip dment pentru încălțăminte, dment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanți pentru
dment, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de dment
rezistente la apă, cu excepția vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuși ceramici pentru
aglutinare (granule și pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanțe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru fadlitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri științifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimid, alții decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanțe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
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scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecția împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tădunelui,
intensificatori chimid pentru hârtie, intensificatori
chimid pentru cauduc, aditivi chimid pentru
uleiuri, învelișuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepția pigmenților, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepția fungiddelor,
erbiddelor, insectiddelor și paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenților,
substanțe chimice pentru curățarea coșurilor,
dorați, doruri, dor, acid colic, cromați, alaun de
crom, săruri de crom, add cromic, săruri de crom,
oxid de crom, film dnematografic, sensibilizat dar
neexpus / filme dnematografice, sensibilizate dar
neexpuse, add dtric pentru scopuri industriale,
preparate de darificare / preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colagen
pentru scopuri industriale, colodiu, produse
chimice pentru colorare- străludre pentru scopuri
industriale, preparate combustibile (aditivi chimid
la combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepția
vopselurilor șiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenți de rădre pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau vetennar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiați) / prusiați, soluții pentru cianotipie,
dmen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepția vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranți pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri industriale, exfolianți, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricație / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricație, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenți pentru benzină / aditivi
detergenți pentru carburant, detergenți pentru
utilizare în procesele de fabricație, dextrină

(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanți,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheață carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienți
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
rășini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creșterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi grași, fermenți pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrășăminte, preparate
îngrășăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanțelor chimice, materiale de filtrare
asubstanțelor minerale, materiale de filtrare a
substanțelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producția de oțel, agenți de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peștilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluții de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuși fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanți, făină
pentru scopuri industriale, conservați pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuși de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianți utilizați în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de semințe pentru producția agricolă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/10/2021-25/10/2021

getter (substanțe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenți
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrășământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultura, cu
excepția fungicidelor, erbiddelor, insecticidelor
și paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidrați, hidrazină, hidrodoruri, add dorhidric,
add fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipodorit de sodiu,
hiposulfiți, produse chimice industriale, add iodic,
iod pentru scopuri chimice, iod pentru scopuri
industriale, albumină iodată, săruri iodate,
schimbători de ioni (produse chimice), săruri
defier, ihtiocol, altul decât pentru papetărie,
sau de uz casnic sau alimentar, izotopi
pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, add lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanțe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanțe chimice pentru recondiționarea pieilo,
substanțe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, ledtină (materie primă), ledtină pentru
industria alimentară, ledtină pentru scopuri
industriale, acetat de caldu, carbonat de caldu,
dorură de caldu, substanțe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaților
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaților

din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, dorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malț, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanți
pentru zidărie, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenți de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenți de lapte pentru
scopuri chimice, fermenți de lapte pentru
industria alimentară, fermenți de lapte pentru
scopuri industriale, adzi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare în
industria textilă/ preparate de umectare pentru
utilizare în industria textilă, mordanți pentru
metale, produse de demulare pentru matrițe,
produse de limpezire a mustului, naftalină,
neodim, neon, neptuniu, manganat, dioxid de
mangan, coajă de mangrove pentru scopuri
industriale, conservanți pentru zidărie, cu
excepția vopselurilor și uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenți
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenți de lapte pentru scopuri chimice,
fermenți de lapte pentru industria alimentară,
fermenți de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire / preparate
de umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire / preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanți pentru metale, produse de demulare
pentru matrițe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitrați, acid azotic, nitrogen, îngrășăminte
azotate, protoxid de azot, bacteridde oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanți pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
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produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenți de opadfiere pentru emailuri,
agenți de opadfiere pentru stidă, digestat
organic (îngrășământ), oxalați, add oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, dorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultura, turbă
(îngrășământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonați, perdorați, persulfați, add persulfic,
agenți pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziții pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfați (îngrășăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografia,
sensibilizatori fotografia, hârtie fotometrică,
plăd fotosensibile, add picric, preparate de
reglare a creșterii plantelor, plastifianți, materiale
plastice, neprelucrate, plastisoli, plutoniu,
substanțe de îndepărtare a lacului / substanțe
pentru îndepărtarea lacului, poloniu, rășini
polimerizate, neprelucrate, potasă, apă de
potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pământ
de flori, lichid de servodirecție, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanți pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanți pentru
plăd, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
substanțe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promețiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecție pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri științifice, radiu
pentru scopuri științifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenți reducători
pentru uz fotografic, refrigeranți, preparate
de recondiționare a discurilor fonografice,
compoziții pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziții pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanți
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de

amoniu, spirt de dorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale prețioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrășăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrășăminte), acid sebacic, substanțe
pentru conservarea semințelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare și desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
și desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicați, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluții de săruri de argint
pentru argintare, nitrat (azotat) de argint, apret
pentru utilizare în industria textilă, grund pentru
finisare și amorsare, preparate de grunduire,
zgură (îngrășăminte), săpun (metalic) pentru
scopuri industrial, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuși chimici), preparate
pentru ameliorarea solului, pământ pentru
culturi, produse chimice pentru lipire / produse
chimice pentru sudare, fluxuri pentru lipire, gaze
solidificate pentru scopuri industriale, solvenți
pentru lacuri, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, oxalat de potasiu, spinel (oxid
mineral), spirturi de sare, spirturi de oțet (acid
acetic diluat), substanțe chimice anti-pătare
utilizate pe țesături, amidon pentru scopuri
industriale, pastă de amidon (adeziv), altul
decât pentru papeterie sau menaj, preparate
chimice pentru lichefierea amidonului (agenți de
dezlipire) / agenți de dezlipire (preparate chimice
pentru lichefierea amidonului, add stearic, celule
stern, altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, stronțiu, substraturi pentru cultivarea
plantelor fără sol (agricultură), sulfați, sulfuri,
adzi sulfonid, sulf, eter sulfuric, add sulfuric,
add sulfuros, sumac pentru tăbădre, superfosfați
(îngrășăminte), rășini sintetice, neprocesate /
rășini artifidale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbția uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, add tanic, tanin,
substanțe de tăbădre, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, add tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
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în fabricarea de produse cosmetice, technețiu,
compoziții pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenți tensioactivi / agenți chimici activi de
suprafață, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetradoruri, produse chimice pentru
conferire de ludu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziții pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanți
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanțe de umplere a cavității
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viței de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oțet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oțet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xileri, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vemisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, coloranți cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranți cu anilină, annatto (substanță
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti- vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanți pentru vopsele,
vemis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire

pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coșenilă, colofoniu, coloranți pentru
băuturi, coloranți pentru unt, coloranți pentru
bere, coloranți / substanțe colorante, coloranți
pentru lichiorur, coloranți pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelișuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante și
fotocopiatoare, cartușe de cerneală, umplute,
pentru imprimante și fotocopiatoare, copal,
vemis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanțatori
de culoare, nuanțatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanțatorii de culoare pentru
lemn / substanțe colorante pentru lemn, emailuri
(vemisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vemisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire și artă, coloranți alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), rășini
gumă, gumă-lac / șelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartușe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malț caramel
(colorant alimentar), coloranți cu malț, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă,
mordanți, rășini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziționabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paști, pigmenți,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecție pentru metale,
oxid roșu de plumb / miniu, șofran (colorant),
sandarac, coloranți pentru încălțăminte, sicativi
(agenți de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenți), pulberi de argint, țunder (colorant),
baițuri pentru articolele din piele / mordanți
pentru articolele din piele, sumac pentru
vemisuri, agenți de îngroșare pentru vopsele,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartușe toner, umplute,
pentru imprimante și copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru șasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru șasiul vehiculului, vemisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanți pentru lemn,
baițuri pentru lemn, conservanți pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).

───────
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JOZSEF ATTILA NR. 6A, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, 300042 TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Dulciuri Artizanale by Katerina

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.12; 26.01.03

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

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

───────

(210) M 2021 07628
(151) 21/10/2021
(732) BUCUR FLORIN CONF TEXTIL

S.R.L., STR. MURESULUI NR.
21BIS, JUDEȚUL MUREȘ, LOC.
LUDUȘ, ORAȘ LUDUȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

FLORICHIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, genți casual,
genți de pânză, genți sportive, genți de
mână, genți tip sac, borsete și genți de
purtat la brâu, genți tricotate, altele decât
cele din metale prețioase, poșete, poșete de
damă, poșete, portmonee și portofele, săculețe
(poșete), rucsacuri, rucsacuri de zi, rucsacuri
pentru drumeții, curele din piele.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capulu, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),

(210) M 2021 07627
(151) 21/10/2021
(732) SC WEST POPCORN SRL, STR.
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șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții
(articole de îmbrăcăminte).
40. Imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
tratamentul materialelor textile, a pieilor și
a blănurilor, gravare, gravarea fotografică
a materialelor textile, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, imprimare,
imprimarea tricourilor, imprimare pe materiale
textile, imprimare de imagini pe obiecte, gravuri
cu laser, brodare, servicii de brodare a tricourilor.

───────

(210) M 2021 07629
(151) 21/10/2021
(732) CONSTANTIN BUNGAU, STR.

IULIU MANIU NR. 58, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410104, BIHOR,
ROMANIA

(540)
BAUTIN

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

37. Servicii de construcții.
42. Servicii de arhitectură.

───────

(210) M 2021 07630
(151) 21/10/2021
(732) COMPACT IMPEX SRL, STR. D.

PANU NR. 36B, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Ring Club Costinesti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 24.17.02

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

41. Servicii de cluburi (discoteci).

───────

(210) M 2021 07631
(151) 21/10/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one MAMAIA NORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
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consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor

imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de lucrări de
construcții de inginerie civilă, instalare de schele
pentru construcții, consultații pentru construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.

───────
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(210) M 2021 07632
(151) 21/10/2021
(732) DEMO-TECH INVEST S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI NR. 99, CAM.30,
JUDEȚ SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

DEMO TECH INVEST
construcții / demolări civile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 23.03.25

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

clase:
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, demolări de construcții.

───────

(210) M 2021 07633
(151) 22/10/2021
(732) GHEORGHE MIRCEA MOȘINCAT,

STR. LUGAȘU DE JOS, NR. 19,
JUD. BIHOR, LUGAȘU DE JOS,
417315, BIHOR, ROMANIA

(540)
Learn Calligraphy

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
cărți, cărți documentare, cărți ilustrate, cărți
școlare, cărți educative, ambalaje pentru cărți
din hârtie sau carton, cărți pentru copii, cărți
de desen, cărți de vizită, cărți de povești,
cărți de pictură, cărți de ficțiune, cărți pentru
dictare, carti cu informatii, cărți cu artă grafică,

hârtie pentru ambalarea cărților, materiale textile
pentru legarea cărților, caiete, caiete școlare,
caiete legate, caiete cu spirală, caiete pentru
punctaje, caiete de exerciții, caiete de muzică,
caiete de scris, coperte pentru caiete, caiete de
notițe, caiete pentru caligrafie cu pensula, caiete
pentru caligrafie cu stiloul, coperte pentru caiete
de exerciții, pensule de caligrafie, lucrări de
caligrafie, cerneală de caligrafie, pensulă pentru
caligrafie, pensule de scris pentru caligrafie la
sol, materiale textile pentru scriere cu apă pentru
exersarea caligrafiei.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate în reviste, servicii de reclamă și
publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închiriere de cărți, publicare
de cărți audio, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
școli de caligrafie, educație în materie de
caligrafie.

───────

(210) M 2021 07634
(151) 22/10/2021
(732) ACE GUARD SECURITY SRL,

ALEEA VERGULUI NR. 4 BL. 15
SC. B, ET. 7 AP. 68, INTERFON 78,
BUCURESTI, 120203, ROMANIA

(540)
ACE GUARD SECURITY

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

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
juridice, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2021 07635
(151) 22/10/2021
(732) SEEDS AGRI PREST SERV SRL,

STRADA RAZOARE NR.2, BL.10,
SCARA A, ETAJ 1, AP.4, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
MW LOUNGE

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

36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.

───────

(210) M 2021 07636
(151) 22/10/2021
(732) INTERN FORCE SECURITY,

ALEEA VERGULUI NR. 4 BL. 15
SC. B, ET. 7 AP. 68,, INTERFON 78,
BUCURESTI, 120203, ROMANIA

(540)
INTERN FORCE SECURITY

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte.

───────

(210) M 2021 07637
(151) 22/10/2021
(732) AMELIA - ELENA SURDU, STR.

GH. SAULESCU NR. 13, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.07.17; 26.04.01; 26.11.03;
29.01.04

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

clase:
5. Profilactice stomatologice, metale fasonate
pentru stomatologie.
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2021 07638
(151) 22/10/2021
(732) SPECTRUM GUARD SECURITY

SRL, ALEEA VERGULUI NR.
4, BL. 15, SC. B, ET. 7, AP. 68,
INTERFON 78, BUCUREŞTI,
120203, ROMANIA

(540)
SPECTRUM

GUARD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
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persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte.

───────

(210) M 2021 07639
(151) 22/10/2021
(732) MARIA FOODNOVA HOLDING

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 19L,
CAMERA 3, SAT CHIRNOGI, JUD.
CĂLĂRAŞI, COMUNA CHIRNOGI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
FOOD NOVA

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

29. Carne și produse din carne, carne
procesată, carne proaspată, extracte din carne,
produse din carne preparate, peşte, produse
lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
condimente, gheață.

31. Fructe crude, plante proaspete, legume
proaspete.

32. Băuturi nealcoolice.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
băuturi, alimente neprelucrate, fructe, legume.
39. Servicii de distribuție, transportul produselor.
43. Servicii de restaurante, servicii de baruri,
servicii de restaurant și bar, servire de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 07640
(151) 22/10/2021
(732) MARIA FOODNOVA HOLDING

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 19L,
CAMERA 3, SAT CHIRNOGI, JUD.
CĂLĂRAŞI, COMUNA CHIRNOGI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

KENDRICK Farms EST. 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.04

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

clase:
29. Carne și produse din carne, carne
procesată, carne proaspată, extracte din carne,
produse din carne preparate, peşte, produse
lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
condimente, gheață.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
băuturi, alimente neprelucrate, fructe, legume.
39. Servicii de distribuție, transportul produselor.
43. Servicii de restaurante, servicii de baruri,
servicii de restaurant și bar, servire de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de terasă berărie.

───────
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(210) M 2021 07641
(151) 22/10/2021
(732) WINE360 ONLINE SRL, DRUMUL

BALTA ARIN NR. 6-24, CLĂDIREA
2C, BIROUL 68. SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Wine360.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cd excepția berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, coniac, cidru,
cocktail-uri alcoolice, digestive (lichioruri și
spirtoase), băuturi distilate, esențe alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez, vin,
vin alb, vin roșu, vin spumant, vin roze, vin pentru
gătit, vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vin de
fructe, vinuri de masă, vinuri cu alcool, vinuri de
desert, băuturi care conțin vin, băuturi aperitive
pe bază de vin, whisky, vodcă.
35. Publicitate, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, asistenta în conducerea
afacerilor, îndrumări în organizarea
şi conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consultanţă privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu

băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
informare cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare si organizare administrativă de
comenzi prin poștă, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții pentru
terţi, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru
terți), distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
campanii de marketing, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
planuri de marketing, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing direct, marketing
de produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
pregătire de campanii publicitare, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
unui program preferențial pentru clienți,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
studii de marketing.
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39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, umplerea
mașinilor și a containerelor, încărcarea și
descărcarea de vehicule, ambalare cadouri,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalarea
de lichide conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea produselor, depozitare de băuturi,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare și livrare de
bunuri, livrare de vinuri, închiriere de spații
pentru depozitare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de îmbuteliere, servicii de
etichetare, servicii de depozitare și păstrare în
magazii, servicii de depozitare în lăzi, transport
și depozitare, distribuirea de colete, livrare de
colete pe cale rutieră, livrare de colete prin curier,
livrare de mărfuri prin curier, închiriere de camere
de stocare frigorifice, închiriere de containere de
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse.

───────

(210) M 2021 07642
(151) 22/10/2021
(732) BURSA DE FONDURI SRL,

BD. CFR, BL. 36/335,SC. A,
AP.15, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

B Bursa de Fonduri

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue), verde (Pantone 376 C),
alb, negru

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

35. Analiza afacerilor comerciale, agenții de
informații comerciale (furnizare de informații
de afaceri, marketing), analiza datelor studiilor
de piață, analiza comportamentului companiei,
analiza comercială a pieței, analiza datelor și

statisticilor studiilor de piață, analiza informațiilor
de afaceri, analiza prețului de cost, analiza
profitului rezultat din activitate, studii de piață,
analiză economică în scopuri de afaceri, analiza
statisticilor de afaceri, analiza sistemelor de
management al afacerilor, analiza statisticilor
studiului de piață, analiza tendințelor de afaceri,
analize de piață, analize și rapoarte statistice,
analiză și cercetare de piață, asistență, consiliere
și consultanță privind analiza comercială,
cercetare computerizată comercială, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, cercetare
în domeniul publicității, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, cercetări
pentru afaceri, cercetarea pieței și analiză
comercială, cercetări în materie de achiziții
comerciale, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță în domeniul analizei activității
economice, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuarea de studii interne privind comunicările
comerciale, efectuarea evaluărilor comerciale de
întreprinderi, elaborare de rapoarte comerciale,
estimare în afaceri comerciale, estimări și
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), evaluarea
oportunităților de afaceri, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări și rapoarte
efectuate de experți, referitoare la afaceri,
furnizare de date comerciale, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date, agenții de informații comerciale, furnizare
de informații comerciale prin rețele informatice
globale, furnizare de informații comerciale prin
terminale de calculator, furnizare de informații
cu privire la prelucrarea de date, furnizare
de informații comerciale (afaceri), furnizare de
informații de afaceri, furnizare de informații
computerizate privind managementul afacerilor,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, furnizare de
informații despre studii de piață, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, furnizare de
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statistici comerciale computerizate, furnizare de
statistici de cercetare de piață, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, informații
pentru afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi, informații comerciale
asistate de calculator, furnizarea de informații
comerciale, informații sau solicitări de informații
în domeniul afacerilor și al marketingului,
informații în materie de afaceri, informații și
opinii de experți privind societățile și afacerile,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieței, intervievare pentru cercetarea calitativă
de piață, intervievare în scopul cercetării
pieței, investigații pentru afaceri, investigații
și cercetări asupra societăților comerciale,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, prelucrarea
rezultatelor studiilor de afaceri, pregătire și
compilare de rapoarte și informații de afaceri
și comerciale, previziuni și analize economice,
rapoarte aferente analizelor de piață, rapoarte
și studii de piață, redactare de studii pentru
proiecte de afaceri, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii computerizate
de cercetare de piață, servicii de analiză
a datelor comerciale, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză în managementul
afacerilor, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
servicii de consiliere privind analiza activității
economice, servicii de evaluare comparativă,
servicii de externalizare în domeniul analizelor
comerciale, servicii de informare cu privire la
aspecte comerciale, servicii de informare privind
afacerile, servicii de informații comerciale,
servicii de informații comerciale computerizate,
servicii de informații comerciale, prin internet,
servicii de informații computerizate cu privire la
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii de
informații de piață privind rapoartele comerciale,
servicii de informații de piață privind statisticile
de piață, servicii de informații economice în
scop comercial, servicii de informații statistice
în afaceri, servicii de planificare pentru studii de
marketing, servicii de prelucrare a informațiilor
computerizate în domeniul afacerilor, servicii în
domeniul evaluării de piață, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor, studii de proiect pentru
întreprinderi, studii privind eficiența afacerilor,
studii economice în scopuri comerciale, studii
referitoare la profit, studii statistice în domeniul
afacerilor, studiu de piață și analiza studiilor
de piață, administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor comerciale, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență
în domeniul administrării afacerilor, asistență

în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, consultanță cu
privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, consultanță privind achizițiile
comerciale, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță
privind constituirea și derularea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
funcționarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, furnizare către firme
terțe a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de
organizare a întreprinderii, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
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servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță pentru pregătirea
și realizarea de tranzacții comerciale,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, servicii
de consultanță privind prelucrarea de date,
servicii de consultanță privind prelucrarea
electronică a datelor, servicii de consultanță
privind strategiile comerciale, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea informațiilor
în baze de date informatice.
38. Asigurarea accesului la baze de date pe
internet, furnizare de acces prin telecomunicații
la centre de servere, furnizarea accesului la
baze de date, furnizarea accesului la baze de
date electronice online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la date pe internet, furnizarea accesului la
pagini web, furnizarea accesului la portaluri
de internet pentru terți, furnizarea accesului la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme pentru comerț electronic pe internet,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri electronice,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la site-uri într-o rețea
electronică de informații, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
internet, servicii de comunicații pentru accesarea
unei baze de date, închirieri de timpi de
acces la site-uri web, servicii de portaluri
de telecomunicații, acces la conţinuț, pagini
de internet și portaluri, furnizarea de buletine
informative computerizate, buletine electronice
(telecomunicații), colectare și transmitere de
mesaje electronice, colectare și expediere de
mesaje prin poșta electronică, comunicare de

informații prin calculator, comunicații informatice
pentru transmiterea informațiilor, difuzare de
date, difuzare de material audio și video pe
internet, difuzare de programe prin internet,
furnizare de acces la telecomunicații și de
linkuri la baze de date computerizate și la
internet, furnizarea accesului informatic la rețele
de comunicații, furnizarea accesului la informații
pe internet, furnizarea accesului la date în rețele
de calculatoare, servicii de acces la date la
distanță, servicii de comunicare de date, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare date,
servicii de difuzare pe pagini web, servicii
de mesagerie electronică instantanee, servicii
de mesagerie on-line, servicii de schimb de
date electronice, servicii de transmisie de date,
servicii de transmisie computerizată, transfer
de fișiere în format electronic, transmisie de
informații digitale, transmisie de informații online,
transmisie de informații prin mijloace electronice,
transmisie și difuzare de date, transmitere
de date pe internet, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmitere
de informații prin intermediul rețelelor cu sau
fără fir, transmitere de informații prin rețele
de calculatoare, transmitere de informații între
calculatoare și stații de lucru, transmitere
electronică de mesaje.

───────

(210) M 2021 07643
(151) 22/10/2021
(732) ION MINZALA, ALEEA OBORULUI

NR. 31, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
TRONUL STRĂBUNILOR

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, fotografii, material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).

───────
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(210) M 2021 07644
(151) 22/10/2021
(732) SMART BARBER SOLUTIONS

S.R.L, INTRAREA DEPOULUI
NR. 9, LOT 2, LOT 2/1, CAMERA
1, ETAJ 4, AP. 10, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

iBarber.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.09;
27.05.13; 02.01.05; 02.01.23

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

21. Perii, perii cosmetice, perii pentru păr,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
rotative pentru păr, perii cu aer cald pentru
păr, perii pentru păr cu vibrații sonore,
piepteni pentru taparea părului, piepteni cu
dinți rari pentru păr, piepteni, piepteni electrici,
piepteni pentru gene, piepteni de păr electrici,
pulverizatoare de parfum, flacoane pentru
parfum, boluri pentru bărbierit, pămătufuri pentru
bărbierit, recipiente pentru bărbierit, farfurioare
pentru bărbierit, suporturi pentru pămătufuri
de bărbierit, pulverizatoare de parfum,
comercializate fără conținut, pulverizatoare
pentru parfum (comercializate fără conținut).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
studii de marketing în domeniul produselor

cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
organizare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii promoționale
comerciale, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), administrare
a programelor de vânzări și de stimulente
promoționale, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, promovarea
vânzărilor promovarea vânzărilor pentru terți,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare și
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, consiliere comercială
cu privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, promovare de
produse și servicii prin furnizarea de spaţiu pe
pagini web, organizare de prezentări comerciale,
organizare de prezentări în scop comercial.
44. Servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de frizerie, servicii de coafor, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de coafor pentru
personalul armate, servicii de salon de coafor
pentru femei, frizerii pentru bărbați, consultanță
în domeniul cosmeticii, tratamente cosmetice
pentru păr, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de cosmetică, consiliere cu privire
la produse cosmetice, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții.

───────
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(210) M 2021 07645
(151) 22/10/2021
(732) NOÉMI-ÉVA SZŰCS, SAT

TĂMĂȘEU NR. 48, JUD. BIHOR,
COMUNA TĂMĂŞEU, BIHOR,
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)

GALATEA TRAVEL

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
39. Servicii specifice agențiilor de turism privind
rezervare, organizare, planificare și intermediere
de călătorii, turnee, plimbări, excursii, sejururi,
circuite (transport), transport de călători şi
bagaje, punere la dispoziția turiştilor de informaţii
în materie de excursii şi de vizite turistice, servicii
de rezervare pentru călătorii şi transport, servicii
în domeniul tichetelor, biletelor de călătorie şi
de avion, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, rezervare de tichete, bilete
de călătorie şi de avion, informaţii de călătorie,
furnizare de informaţii legate de planificare şi
de rezervare de călătorii şi transport, transport,
însoțirea de călători, servicii de ghid turistic,
vizitarea obiectivelor turistice, coordonarea de
turnee şi excursii, furnizare de informaţii de
călătorie pentru turiști, brokeraj de transport,
organizarea transportului până la şi de la hotel,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, transport de persoane și de
produse pe cale terestră, aeriană și maritimă,
organizare de zboruri, croaziere şi călătorii,
însoţirea turiştilor, organizarea de vizite turistice
(transport).
43. Servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
cazare temporară, intermediere, furnizare şi
asigurare cazare şi masă, asigurarea de hrană şi
băuturi, rezervări de spații de cazare temporară,

servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru cină, rezervare pe internet de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 07646
(151) 22/10/2021
(732) RADU BORDAȘ, STR. BÂRSEI

NR.2L1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

cliniqA by dr. Radu Bordaș

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871
C), negru (Pantone Process Black C),
alb

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

10. Aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, proteze periuretrale,
implanturi artificiale, implanturi biodegradabile,
implanturi chirurgicale (din materiale artificiale),
implanturi contraceptive, implanturi din materiale
artificiale, implanturi medicale din materiale
artificiale, stenturi uretrale sub formă de suporturi
chirurgicale, stenturi uretrale implantabile
35. Întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății.
44. Servicii medicale, servicii ambulatorii,
consiliere genetică, consiliere în materie de
sănătate, consiliere și consultanță legate de stilul
de viață în scop medical, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță profesională în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, controale
medicale, evaluarea controlului greutății,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare de
informaţii referitoare la sănătate, furnizare de
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informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, furnizare de informații despre
controale fizice, furnizare de informații în materie
de lactanță, furnizare de informații în materie
de sănătate, furnizare de informații în materie
de sănătate prin telefon, furnizarea de informaţii
medicale prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, management de servicii de
asistență medicală, monitorizarea pacienților,
orientare dietetică și nutrițională, planificare
familială, servicii consultative privind pierderea
în greutate, servicii consultative privind controlul
greutății, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de asistență la naștere, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere referitoare la diete, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță legate de nutriție, servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul alăptării,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în vederea
pierderii în greutate, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de gestionare a greutății,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informare și consiliere cu
privire la sănătate, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de masaj pentru
femei gravide, servicii de îngrijire postnatală
pentru femei, servicii medicale oferite printr-o
rețea de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii medicale și de sănătate,
servicii obstetrice, servicii oferite de clinici
medicale, servicii terapeutice cu celule stem,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, studii de evaluare a sănătății

───────

(210) M 2021 07647
(151) 22/10/2021
(732) MABICRI SRL, BVD. REPUBLICII

NR. 263, BL. B2, SC. A, ET. 3, AP.
20, JUDETUL VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA 127, BL. 2, SC.
C, AP. 91, INT. 91. C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BAMY BAMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.04

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

35. Servicii de comercializarea (vânzarea en
gros şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și
accesorii pentru copii, femei și bărbați, precum
și jocuri și jucării pentru copii (cu excepția
transportului) în special prin intermediul unui
magazin online, prezentarea pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web,
magazin online sau platforme specializate proprii
sau terţe, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă si consultanţă comercială, servicii de
agentii de import-export, publicitate, marketing
și promovare prin toate mijloacele inclusiv on-
line într-o reţea computerizată, servicii oferite de
magazine online şi lanţuri de magazine.

───────
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(210) M 2021 07648
(151) 22/10/2021
(732) CAMERA DE COMERT SI

INDUSTRIE BILATERALA
ROMANIA - BELGIA, STR. MAIOR
CORAVU, NR. 29C, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII, 16C AP.12, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
CAMERA DE COMERT SI
INDUSTRIE BILATERALA

ROMANIA-BELGIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), servicii de
prelucrare de date (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou).
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 07649
(151) 22/10/2021
(732) BIKE GEEK SRL, STR. HUSI,

NR.3, BL.3, SC.A, ETJ.2, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041481,
ROMANIA

(540)

BIKE GEEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 01.03.02; 26.01.01

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
pentru biciclete si piese/accesorii biciclete.

───────

(210) M 2021 07650
(151) 22/10/2021
(732) TRAIAN DIMA, SOS OLTENITEI

162, BL.3, SC.4, ET. 6, AP.141,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VERTICAL IMOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.13

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

clase:
36. Servicii oferite de agenți imobiliari.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile.

───────

(210) M 2021 07651
(151) 22/10/2021
(732) PANSIPROD DISTRIBUTIE

SRL, STR. BAICULESTI NR.1,
SPATIUL NR.5, CLADIREA
ADMINISTRATIVA, ET.2, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Tresar

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/10/2021-25/10/2021

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
ingrijirea dintitlor, parfumuri, uleiuri esentiale,
preparate de albire si alte substante de spalare,
preparate de curatare, lustruire, degresare si
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scvopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
ceara dentara, dezinfectantii, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate si instrumente chirurgicale,
medicale, dentare si veterinare, membre, ochi
si dinti artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutura, dispozitive terapeutice si de asistenta
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive si articole
pentru sugari, aparate, dispozitive si articole
pentru activitatea sexuala.

───────

(210) M 2021 07652
(151) 22/10/2021
(732) PANSIPROD DISTRIBUTIE

SRL, STR. BAICULESTI NR.
1, SPAȚIUL NR. 5, CLĂDIREA
ADMINISTRATIVĂ, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ppd

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 26.11.02;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09;
26.11.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,

preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2021 07653
(151) 22/10/2021
(732) PANSIPROD DISTRIBUTIE

SRL, STR. BAICULESTI NR.
1, SPAȚIUL NR. 5, CLĂDIREA
ADMINISTRATIVĂ, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRESAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01; 26.05.18; 05.05.20;
05.05.23; 02.03.23

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
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5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2021 07654
(151) 22/10/2021
(732) CARBOPLAK SRL, STR. LINIA

DE CENTURA NR 16, JUD. ILFOV,
CLADIRE BIROURI, PARTER, JUD.
ILFOV, ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FABRICA DE POLICARBONAT

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#000080)

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

17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, foi transparente
cu trei straturi, din policarbonat, plăci translucide
cu doi pereți, confecționate din policarbonat.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, acoperișuri nemetalice, tavane false
nemetalice, sere nemetalice, pereți despărțitori
nemetalici, materiale de construcții din materiale
plastice, plăci translucide (nemetalice), plăci de
construcție din materiale plastice.

───────

(210) M 2021 07655
(151) 22/10/2021
(732) MIHALI ART S.R.L., STR.

INTRAREA RABACU NR. 3, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

MIHALI ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.09

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub formă
de picturi.
19. Pavaje prefabricate nemetalice, plăci pentru
pavaje nemetalice, pavaje și placări ceramice,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, plăci de pavaj nemetalice, plăci din
piatră naturală, dale și plăci din piatră naturală,
statui și obiecte de artă din piatră, beton și
marmură.
35. Regruparea în avantajul terţilor a pavaje
prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi (exceptând transportul lor)
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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 pavaje
prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la pavaje
prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje și
placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci din
piatră naturală, statui și obiecte de artă din piatră,
tablouri, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice, picturi și lucrări caligrafice,
imagini sub formă de picturi, portrete sub formă
de picturi, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la pavaje prefabricate, plăci pentru
pavaje, pavaje și placări ceramice, materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
plăci de pavaj, plăci din piatră naturală, dale
și plăci din piatră naturală, statui și obiecte de
artă din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje
și placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje,
pavaje și placări ceramice, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi, servicii de informatii

comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje, pavaje
și placări ceramice, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, plăci de
pavaj, plăci din piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală, statui și obiecte de artă
din piatră, tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi, picturi artistice, picturi și lucrări
caligrafice, imagini sub formă de picturi, portrete
sub formă de picturi.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, restaurarea fațadelor, restaurarea
clădirilor, restaurarea operelor de artă,
renovarea și restaurarea clădirilor, restaurarea
operelor de arhitectură, întreținere și restaurare
de lucrări de artă, servicii de pictură decorativă.
41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic
pe internet, nedescărcabile, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, publicare de materiale editoriale
nedescărcabile pe site-uri accesibile printr-o
rețea globală de calculatoare, organizarea și
conducerea de congrese, servicii educative și
de instruire, organizare de cursuri, organizare
de cursuri de instruire, organizare și coordonare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, instruire profesională,
pregătire și instruire, furnizare de cursuri de
instruire, demonstrații în scop de instruire,
servicii de instruire și formare, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de pictură murală, servicii
oferite de catre un artist plastic.
42. Servicii de arhitectură de interior,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, realizarea de planuri arhitecturale,
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realizarea de rapoarte privind arhitectura,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare de construcții,
servicii de proiectare, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, proiectare de clădiri
industriale, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design interior și servicii conexe de informare
și consiliere, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de infrormare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, design vizual, design
de mobilier, artă grafică și design, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, servicii de design
mobilier.

───────

(210) M 2021 07656
(151) 22/10/2021
(732) BEMADA SRL, CALEA

REPUBLICII, 75 BIS, JUDETUL
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
WTS

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

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor respectiv supape și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri de
etanșare, materiale de etanșare și filtre, țevi,

tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice.

───────

(210) M 2021 07657
(151) 22/10/2021
(732) SC DIPLO CARE SRL, SOSEAUA

BUCIUM 75 E, JUDETUL IASI, IASI,
70070, IAȘI, ROMANIA

(540)

LE ROI DU CAVIAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02; 03.09.10;
01.01.05

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

clase:
29. Caviar.
31. Icre de peste nepreparate.

───────
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(210) M 2021 07658
(151) 22/10/2021
(732) ROMPRIX EXIM SRL, STR.

POET GEORGE TARNEA NR. 74,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA 127, BL. 2,
AP. 91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROMPRIX Specialistul
în ... ETICHETĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Imprimante de mana pentru etichete
(articole de birou), masini de tiparit etichete
de uz menajer sau de birou, panglici pentru
imprimante de mana pentru etichete (articole
de birou), etichetatoare, aparate manuale pentru
etichetare, etichete din hartie sau carton,
etichete autoadezive din hârtie sau carton,
etichete termice din hârtie sau carton, etichete
autocolante din hârtie sau carton, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton, etichete de pret
din hârtie sau carton, masini de etichetare pentru
birou, etichete din hârtie sau carton.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților
de etichete de toate tipurile, etichetatoare,
mașini de etichetare, precum și de mașini,
utilaje, aparatură si accesorii de și pentru tipărit
etichete (exceptând transportul lor), publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online, prezentarea produselor pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de

comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, inclusiv on line prin intermediul unui
site web, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, astfel încât terții să le cunoască şi să
le achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru aceste
produse, informații şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naționale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistență si consultanță comercială, servicii
de agenții de import-export, administrare de
afaceri, servicii oferite de lanțuri de magazine si
magazine on-line.

───────

(210) M 2021 07659
(151) 22/10/2021
(732) SC SING-SING SRL, B-DUL

FERDINAND NR. 60, JUDETUL
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(540)

CAMIOANE AUTOEXPRESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.01

(591) Culori revendicate:negru, galben,
verde, gri

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu piese si accesorii auto.
38. Activitati de transmitere internet, servicii de
telecomunicatii.

───────
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(210) M 2021 07660
(151) 22/10/2021
(732) S.C. IT MARKET S.R.L.,

BULEVARDUL DECEBAL NR.1,
BL. H2, SCARA 2, ET 5, AP.51,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SPARTAN sport.ro

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#002F67), roşu (HEX #BE1E2D)

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

12. Biciclete, biciclete motorizate, biciclete
pliabile, biciclete sport, biciclete tandem,
biciclete electrice, biciclete cu pedale,
motoare de biciclete, biciclete pentru copii,
angrenaje pentru biciclete, biciclete de munte,
componente pentru biciclete, respectiv lanțuri,
frâne (componente ale bicicletelor), lanțuri
(componente ale bicicletelor), remorci pentru
biciclete (riyakah), schimbătoare de viteze
pentru biciclete, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale (vehicule), trotinete de zăpadă tip sanie.
22. Corturi, prelate pentru corturi, corturi pentru
alpinism, corzi pentru corturi, corturi (nu
pentru camping), corturi (copertine) pentru
rulote, corturi realizate din materiale textile,
corturi pentru alpinism sau camping, corturi
pentru pescuitul cu undița, corturi folosite ca
anexe la vehicule, marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate.
25. Hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze sport,
jachete sport, echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte), maiouri sportive,
pantaloni sportivi, cămăși stil sport, încălțăminte

pentru sport, încălțăminte de sport, pantofi de
sport, șorturi pentru sport, îmbrăcăminte pentru
sport, treninguri (pentru sport), pantaloni de
sport, șosete pentru sport, maiouri pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, încălțăminte, nu
pentru sport, costume sportive pentru jogging,
tricouri sportive fără mâneci, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, șepci și căciuli
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
și șorturi pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, bustiere sport care absorb umezeala,
pantaloni matlasați de uz sportiv, uniforme pentru
sporturi de contact, crampoane pentru atașare
pe încălțămintea sport, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, articole sportive
pentru acoperit capul (cu excepția căștilor),
îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, încălțăminte pentru
alergare, încălțăminte de stradă, încălțăminte
de atletism, încălțăminte pentru antrenament,
tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate, tricouri
pentru fotbal, tricouri de fotbal, tricouri tip
polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal,
ghete de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci
sportive, mănuși, mănuși pentru motocicliști,
mânuși pentru condus, mănuși pentru cicliști,
mănuși de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși
de schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (eșarfe pentru gât)., pantaloni scurți
pentru box, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), clăpari pentru snowboard, mănuși
pentru snowboard, mănuși cu un deget pentru
snowboard, genți adaptate special pentru
cizme de vânătoare, încălțăminte impermeabilă,
încălțăminte de lucru, încălțăminte pentru
alergare, încălțăminte pentru volei, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte pentru munte, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte de plajă, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte din vinil, încălțăminte pentru
alpinism, încălțăminte pentru apă, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte de atletism,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
antrenament, tălpi de încălțăminte, căpute
de încălțăminte, branțuri pentru încălțăminte,
încălțăminte de stradă, articole de încălțăminte,
încălțăminte (cu excepția articolelor de
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încălțăminte ortopedice), încălțăminte pentru
timpul liber, încălțăminte, nu pentru sport,
accesorii metalice pentru încălțăminte, șosete
joase pentru încălțăminte, balerini (încălțăminte
de damă), încălțăminte de plajă și sandale,
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
articole de încălțăminte pentru plajă,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
sport cu talpă ortopedică, încălțăminte pentru
munte (cizme de alpinism), crampoane
pentru atașare pe încălțămintea sport, huse
pentru încălțăminte, cu excepția celor de uz
medical, îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, încălțăminte de schi și snow-board și
părți ale acestora.
28. Mingi pentru sport, echipamente pentru
sport, articole de sport, mingi de sport, discuri
pentru sport, mingi (articole sportive), protecții
inghinale pentru sportivi (articole sportive), mingi
gonflabile pentru sport, plase (articole de sport),
trambuline (articole de sport), sănii (articole de
sport), bănci de uz sportiv, ținte pentru uz sportiv,
echipament sportiv de jucărie, mingi pentru
practicarea sporturilor, mănuși confecționate
special pentru sport, genți adaptate articolelor de
sport, articole și echipament de sport, măști de
față pentru sport, protecții de piept pentru sport,
protecții de corp pentru sport, protecții de umeri
pentru sport, protecții de mâini pentru sport,
protecții utilizate în activități sportive, rășină
folosită de către sportivi, plase folosite cu scopuri
sportive, mingi pentru sporturi cu rachetă,
huse adaptate pentru articole de sport, arme
pentru paintball (articole sportive), plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, genți adaptate
special pentru echipamente sport, articole de
gimnastică și de sport, protecții de antebraț
(articole de sport), apărători de tibie (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării de
lemn, jucării robot care se transformă, jucării,
jocuri și articole de joacă, jucării de construit
care se îmbină, vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), porți pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal, mănuși de fotbal, mingi de fotbal,
echipament pentru fotbal, mingi medicinale,
mingi de joacă, mingi de tenis, pompe pentru
mingi, mingi de handbal, mingi de polo,
mingi de antrenament, mingi pentru gimnastică,

mingi de plajă, mingi de rugbi, mingi de
baschet, mingi de joc, mingi pentru jocuri, jocuri
sportive, mănuși de box, mănuși pentru karate,
mănuși pentru ridicarea de greutăți, biciclete
de jucărie, biciclete statice de antrenament,
trotinete (jucări), skateboarduri, skateboarduri
(echipament recreativ), jocuri, jocuri electronice,
jocuri mecanice., mese pentru tenis de masă,
mănuși de box, saci de box, jucării pentru
boxat, saci de box gonflabili, pivoturi pentru
saci de box, aparate de interior pentru fitness,
roți pentru exerciții abdominale pentru fitness,
planșe înclinate pentru întinderi, în scop de
fitness, ținte pentru jocul darts, jocuri electronice
de darts, dulapuri pentru jocul de darts, săgeți
pentru jocul de darts, articole pentru jocul de
darts, fluturași de fleșete pentru jocul de darts,
vârfuri de fleșete pentru jocul de darts, tije de
fleșete pentru jocul de darts, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), bucăți de material care se pot prinde
pe o suprafață corespunzătoare pentru a fi
utilizate ca ținte pentru jocul de darts, corturi
de joacă, corturi de jucărie, corturi de joacă
pentru interior, jetoane de poker, mașini de
pocher (poker), patine, patine cu rotile, patine
de gheață, patine cu role în linie, lame pentru
patine de gheață, patine cu rotile de jucărie,
patine de hochei pe gheață, plăci de snowboard,
dispozitive de fixare pentru snowboard-uri, genți
de bowling, genți pentru schiuri, suporturi pentru
genți de golf, genți adaptate articolelor de
sport, genți pentru mingi de fotbal, genți de
tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
special pentru echipamente sport, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
adaptate pentru transportul plăcilor de surf, genți
pentru echipament de golf, cu roți, 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.
35. Managementul afacerilor sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii
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de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare
de expoziții comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
consultanță privind managementul cluburilor
de fitness, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.

───────

(210) M 2021 07661
(151) 22/10/2021
(732) GOLDEN PROVIDER

DISTRIBUTION S.R.L., STR.
PARÎNCEA NR.1. BLOC 14,
SCARA 2, ETAJ 7, AP.97, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SAPORI DI GOLDEN BY
GOLDEN PROVIDER

DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.09.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#6B7A40), roşu (HEX #E21A03)

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, concentrat de rosii, rosii in
conserva, extracte de rosii, suc de rosii pentru
gatit, legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
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pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,

conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
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contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintr-

un amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2021 07662
(151) 22/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
81A, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

mastela

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 07663
(151) 22/10/2021
(732) BENIAMIN MARINESCU, STR.

13 DECEMBRIE, NR. 89, JUDEŢ
TIMIŞ, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BENFFAST

(531) Clasificare Viena:
08.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#327647)

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

43. Servicii de fast-fooduri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 07664
(151) 22/10/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O, UL

LEGIONÓW, WADOWICE, 37-100,
POLONIA

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

(540)
ȘCOALA SIGURANȚEI-TEDI!

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 07665
(151) 25/10/2021
(732) NICOLETA-GEORGIANA

MIZILEANU, SAT BERCENI
NR. 673, JUDEȚUL PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

NICO'S CRISPY
FRIED CHICKEN

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Pui crocant, pui crocant prăjit, carne prăjită
de pui, carne prajita de pui, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
pui preparat, pui, pui teriyaki, aripioare de pui,
bucăți de carne de pui, bucăți de curcan, carne
de pui gătită lent la cuptor (pulled chicken),
carne preparată, carne proaspătă, carne prăjită,
chiftele de pui, chiftele din carne de pui.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: pui crocant, pui crocant
prăjit, carne prăjită de pui, carne prajita de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui prăjită fâșii și pastă de ardei
iute fermentat (dak-galbi), pui preparat, pui, pui
teriyaki, aripioare de pui, bucăți de carne de
pui, bucăți de curcan, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne preparată, carne
proaspătă, carne prăjită, chiftele de pui, chiftele
din carne de pui.

43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, 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 și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 07666
(151) 22/10/2021
(732) DUPLICATO MEDIA D.O.O.,

KAMENARKA 1, ZAGREB-
SLOBOSTINA, ZAGREB, 10010,
CROAȚIA

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

(540)
CINESTAR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/10/2021-25/10/2021

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

9. Filme cinematografice expuse, negative
fotografice, discuri compacte laser, casete video,
suporturi pentru înregistrări sonore, unități de
disc pentru computere (informatică), software
descărcabil, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, aparate de transmitere de imagini,
aparate pentru transmiterea sunetului, aparate
pentru reproducerea imaginilor, aparate
pentru reproducerea sunetului, dispozitive de
curățat pentru discuri de picup, suporturi
de date magnetice, discuri de picup,
mașini înregistratoare de încasat, computere,
echipamente de procesare a datelor, extinctoare,
discuri compacte (audio-video), aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
aparate pentru diagnosticare, altele decât cele
de uz medical, dispozitive de montaj pentru
filme cinematografice, aparate pentru tăierea
filmelor, dispozitive și echipament de salvare,
instrumente de măsurare, aparate electrice
de supraveghere, aparate și instrumente
nautice, aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate și instrumente
optice, aparate pentru fototelegrafie, aparate de
proiecție, aparate didactice, televizoare, desene
animate înregistrate sau descărcabile, desene
animate sub formă de filme cinematografice,
înregistrări audio, aparate pentru înregistrări
audio-video, filme cinematografice înregistrate
sau descărcabile, înregistrări multimedia, filme
video, înregistrări video, ochelari 3D pentru
televizor, receptoare audiovizuale, aparate de
reproducere a filmelor, servere video digitale.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
fotografii imprimate, articole de papetărie,
cărți de desenat sau de scris, blocuri
(papetărie), dosare (papetărie), calendare,
cataloage, coperte (papetărie), elemente de
legat cărți, etichete din hârtie sau carton.
35. Publicitate, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
programe tip teleshoping, publicitate televizată,
stabilire de abonament la un canal de televiziune
pentru terți.
41. Educație, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment,
producție de programe radiofonice și
de televiziune, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
distribuție de filme, producții de film, altele decât
filmele publicitare, producție de spectacole,

înregistrări pe benzi video (filmare), studiouri
cinematografice, studiouri de înregistrare,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), proiecții de filme cinematografice,
reprezentații teatrale, prezentări de spectacole
în direct, educație, divertisment și sport,
servicii de divertisment de televiziune cu
circuit închis, programe de televiziune prin
cablu (programare), divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, divertisment difuzat prin
tv fără fir, divertisment prin filme, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii
de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, proiecție de filme video, servicii
de divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune
webcam, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune interactive, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
organizarea de concursuri televizate, servicii
de informații despre programul filmelor,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, divertisment muzical,
pregătirea subtitrărilor pentru filme, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, pregătire
de programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, planificarea de spectacole, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de
informații despre filme, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, seriale de televiziune
prin satelit, divertisment televizat, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, subtitrare,
spectacole de televiziune prin satelit, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune.

───────
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(210) M 2021 07667
(151) 22/10/2021
(732) WM INTERACTIVE LTD, PSAILA

STREET NR. 170, POST CODE
BKR 9077, PATER HOUSE, LEVEL
1 (SUITE A174), BIRKIRKARA,
MALTA

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

(540)

winmasters

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Software de jocuri descărcabile, software de
calculator și programe de calculator descărcabile
pentru distribuirea către și pentru utilizarea
de către utilizatorii unor servicii de pariuri și
jocuri de noroc, programe de jocuri video
interactive descărcabile, software de jocuri de
calculator descărcabile, software de jocuri de
calculator descărcabile multimedia interactive,
software de jocuri de calculator descărcabile
de natura unei aplicații de jocuri pentru mobil,
software de divertisment interactiv descărcabile
pentru jocuri de calculator, aparate pentru jocuri
de noroc online, prin intermediul internetului
pentru aparate automatizate pentru jocuri de
noroc, jocuri descărcabile care pot fi jucate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicații electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de analiză, cercetare și
informare în afaceri, servicii de asistență,
management și administrare a afacerilor, servicii
de comerț și anume organizarea de tranzacții
comerciale și contracte comerciale legate de
jocuri de noroc online, jocuri de noroc și
pariuri, servicii de divertisment și de amuzament,
vânzare online cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, aparate de jocuri de noroc,
aparate de joc, aparate de tip slot-machine,

aparate de joc tip arcade, jocuri de toate tipurile,
software pentru jocuri, contoare pentru jocuri,
servicii de procesare a datelor online.
36. Servicii financiare monetare legate de
pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii , taxe de
colectare și plată sau pariere, furnizarea de
informații financiare legate de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau servicii de pariuri,
informații, consiliere și asistență financiară în
legătură cu serviciile menționate anterior.
38. Furnizarea accesului la sisteme de rețele
cu utilizatori multipli care permit accesul la
informații și servicii de jocuri de noroc și pariuri
pe internet, în alte rețele globale sau prin
telefonie (inclusiv telefonie mobilă), flux de date
continuu (streaming) de televiziune și radio în
direct, serviciu video online, care oferă flux de
date (streaming) în direct de la evenimente
culturale, de divertisment și sportive, furnizarea
de servicii de chat room prin intermediul internet-
ului, furnizarea de forumuri online.
41. Divertisment sub formă de jocuri și pariuri
furnizate online și prin intermediul telefonului sau
al internetului, coordonarea serviciilor de pariuri
online, servicii de jocuri pe internet (care nu pot
fi descărcate), servicii de jocuri, și anume jocuri
de noroc online, pariuri online și exploatarea
unui cazinou online, jocuri care pot fi jucate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
servicii de jocuri electronice și/sau jocuri de
noroc, jocuri interactive, jocuri interactive de
poker, bingo și jocuri de îndemânare și jocuri
de noroc, inclusiv formate de jocuri cu un
singur jucător și cu mai mulți jucători, servicii
de divertisment interactiv, educație, predare și
formare în legătură cu jocurile de divertisment,
jocurile de noroc, poker, bingo, pariuri, furnizarea
de jocuri de noroc, inclusiv poker și bingo, printre
altele, prin intermediul unui site web care permite
utilizatorilor să joace și să plaseze pariuri online,
furnizarea de informații în domeniul pariurilor și
jocurilor de noroc prin intermediul unui site web,
furnizarea de servicii de informare și consiliere în
legătură cu toate cele menționate anterior.
42. Programarea de software pentru pariuri și
jocuri de noroc, crearea și întreținerea de site-
uri web, găzduirea de site-uri web, servicii
informatice în domeniul pariurilor și jocurilor
de noroc, furnizarea de software online, care
nu poate fi descărcat, software ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paasș), crearea,
dezvoltarea și menținerea unei platforme
software care permite utilizatorilor să se logheze
și să parieze online, servicii de consultanță,
consiliere și informare în legătură cu serviciile
menționate anterior.

───────
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(540)

I SUCCESS

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 26.01.01; 26.01.13; 26.01.18;
26.13.01; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Administrare de afaceri, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare de campanii
promoționale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicaţii on-line pe internet, distribuire de
anunţuri publicitare, furnizarea de spaţiu pe
pagini web pentru promovare de produse şi
servicii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri şi servicii,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, marketing destinat unui anumit
scop, marketing pentru evenimente, organizare

de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promotionale şi publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de licitaţii virtuale
interactive, organizare de prezentări comerciale,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare şi coordonare de evenimente
promotionale de marketing pentru terţi,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizarea de trageri la
sorți cu premii în scopuri promoționale, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele şi serviciile
cu competiţii sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, publicitate și reclamă, publicitate
televizată, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, servicii de agenţie pentru
organizarea de prezentări de afaceri, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activităţi sportive şi de recreere,
administrare (organizare) de competiții,
administrare (organizare) de concursuri,
administrare (organizare) de servicii de

(210) M 2021 07668
(151) 22/10/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 13, BL. A5,
SC. 3, ET. 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI,
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76,
BUCURESTI, SECTOR 2, 022511,
ROMANIA
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divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), audiție
pentru concursuri televizate de talente, centre
de divertisment, atestare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, cluburi
de agrement cu instalații sportive, coaching
sportiv (instruire)organizarea de, organizarea de
competiții sportive, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente sportive,
demonstrații în direct pentru divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment de tipul concertelor,
divertisment de tipul concursurilor de frumusețe,
divertisment de tipul curselor automobilistice,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment musical, divertisment on-line,
divertisment pe internet, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de divertisment online
sub formă de campionate sportive fantastice,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
online sub formă de turnee de jocuri,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața
locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și evenimente sportive, organizare
de competiții sub formă de curse, organizare
de competiții, organizare de concursuri
(divertisment), organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, organizare de divertisment
musical, organizare de evenimente educative,

organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportive, organizare de
evenimente musicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare de evenimente
sportive și de competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de jocuri și competiții,
organizare de jocuri, competiții și concursuri
cu întrebări, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
și coordonare de competiții, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizarea concursurilor
de divertisment, organizarea de competiții în
scopuri culturale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de competiții, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, producție de concursuri de talente,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment pentru producția de
spectacole în direct, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de realizare
a spectacolelor de divertisment transmise în
direct, servicii pentru organizarea de concursuri
de tipul cine știe răspunde, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, trageri la sorți cu premii (loterii).

───────
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(210) M 2021 07669
(151) 22/10/2021
(732) POULIS CHRISTOS NIKITAS,

STR. FRUNZEI NR. 8, Y3, AP. 53,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

SPORTMedLab
HEALTH POWER

STRENGTH BALANCE

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 21.03.01; 21.03.05; 26.11.01;
26.11.13; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roșu, alb

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

10. Articole ortopedice, bandaje pentru
genunchi, ortopedice, talonete de uz ortopedic,
orteze ortopedice, echipamente și aparate
pentru exerciții de reabilitare medicală,
echipament de fizioterapie și recuperare de uz
medical, aparate pentru recuperare fizică, pentru
uz medical, aparate de masaj.
35. Emiterea de rapoarte medicale.
41. Activități sportive, servicii de antrenamente
fizice și sportive, instruire în domeniul
antrenamentelor, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune,
antrenament de performanță pentru atleți,
educație sportivă, pregătire sportivă.
44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternative, îngrijirea sănătăţii, consiliere în
domeniul sănătăţii, examinare medicală,
consultatți medicale de specialitate, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
îngrijire, medicală, corectare posturală,
chiropractică, acupunctură, servicii de terapie,
terapie manuală, servicii de recuperare
medicală și sportivă (fizioterapie, kinetoterapie,

electroterapie, masaje de specialitate),
reabilitare fizică, controale medicale, servicii
de tratament medicale, examinarea medicală a
persoanelor, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, furnizare de servicii
de asistență medicală la evenimente sportive,
servicii de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente (servicii medicale),
evaluare posturală (servicii medicale), evaluare
a mersului (servicii medicale).

───────

(210) M 2021 07670
(151) 22/10/2021
(732) AIS PRODIMPEX SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 144, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AIS natural line 1990

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
03.01.01; 05.07.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esentiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, uleiuri
pentru masaj, uleiuri nemedicinale, detergenți
alții decât cei utilizați în procesele de fabricare și
scopuri medicale, decapanți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicina,
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alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
medicamente, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, suplimente alimentare de uz
medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, echipament pentru exercitii fizice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protectia auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
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, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.

───────

(210) M 2021 07671
(151) 22/10/2021
(732) AIS PRODIMPEX SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 144, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AIS med care 1990

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
03.01.01; 05.07.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esentiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, uleiuri
pentru masaj, uleiuri nemedicinale, detergenți
alții decât cei utilizați în procesele de fabricare și
scopuri medicale, decapanți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicina,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
medicamente, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, suplimente alimentare de uz
medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
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artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, echipament pentru exercitii fizice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protectia auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
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, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.

───────

(210) M 2021 07672
(151) 22/10/2021
(732) ASOCIAȚIA SPEOLOGICĂ

EXPLORATORII, STR.
SPORTULUI BL. 5, SC. 3, AP. 3,
JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
320110, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)
Exploratorii

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

42. Cercetare științifică.
───────

(210) M 2021 07673
(151) 22/10/2021
(732) RUDOLF-JOZSEF HAGER, STR.

BRÂNDUȘA BL. G12, ET. 2, AP. 10,
JUDEȚ SATU-MARE, SATU-MARE,
SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

S Pensiunea Sofia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.21; 05.05.20; 29.01.12

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

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, cluburi de fani,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, divertisment muzical, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de centre de recreere, furnizare de instalații de
divertisment în hoteluri, furnizare de instalații de
joacă pentru copii, furnizare de instalații pentru
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divertisment, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de karaoke, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, servicii
de (divertisment), servicii de grădini cu acces
public (divertisment), organizare de activități
de recreere în grup, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de petreceri, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
turnee de recreere, organizare de webinare
(instruire), organizare și coordonare de activități
culturale, organizare și coordonare de baluri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri de
divertisment, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
baluri, organizarea de demonstrații în_ scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, servicii oferite de parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole

culturale, organizarea spectacolelor, pictură pe
față, picturi de portrete, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
recepții (divertisment), punere la dispoziție
de săli de divertisment, sală de evadare
(divertisment), servicii de agrement, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment pentru copii, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de planificare de petreceri, servicii
de recepție (divertisment), servicii de recepții
pentru companii (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii oferite de clovni, servicii recreative pentru
persoanele în vârstă, spectacole de focuri de
artificii, tabere de recreere, tabere de vară
(divertisment și educație).
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii de localuri tip snack-bar, organizare
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 de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
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servicii de baruri cu narghilea, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de 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 mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, 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 mâncă rurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și bă uturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băutori în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuți, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare
de spații de cazare pentru turiști, servicii de
case de oaspeți, servicii de case de vacanță,
servicii de cazare temporară la hoteluri și
moteluri, servicii de cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare
de cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în case de vacanță, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii de

hanuri turistice, servicii de hosteluri, organizare
de cazare pentru turiști, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de pensiuni,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
închiriere de case de vacanță, servicii de
cazare hotelieră, servicii hoteliere, servicii oferite
de tabere de vacanță (cazare), furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, închiriere
de camere, închiriere de camere ca locuință
temporară, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru vacanțe, închiriere temporară de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de recepție pentru
cazare temporară (înmânare de chei), servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), servicii
de închiriere de camere, furnizarea de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 07674
(151) 23/10/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022511, ROMANIA

(540)

BOSS lounge

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12; 02.03.23

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

clase:
35. Servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
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servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, furnizarea de spaţiu
pe pagini web pentru promovare de produse
şi servicii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri şi servicii,
intermediere de afaceri comerciale pentru terţi,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing pentru evenimente, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare şi
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, promovare de evenimente
speciale, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afişare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, administrarea vânzărilor, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, prezentarea
produselor si serviciilor prin orice mijloace de
comunicare, promovarea vânzărilor, servicii de
comenzi online, servicii de desfacere, servicii de
merchandising, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul

prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de intermediere comercială între clienţi
şi prestatorii de servicii şi producătorii de bunuri,
în special în restaurant, in cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale,
servicii de intermediere comercială între clienţi
şi prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, precum şi restaurante, fast-food-uri, săli
de cinema, servicii de divertisment.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, centre de divertisment cluburi
de noapte (divertisment), demonstrații în direct
pentru divertisment, difuzare de programe de
divertisment preînregistrate, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment interactive,
organizare de spectacole vizuale şi muzicale,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
divertisment, furnizare de divertisment online
sub formă de show-uri de jocuri, furnizare de
servicii de divertisment în club, furnizare de
spații pentru divertisment, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, organizare
de activități de divertisment, organizare de
competiții pentru divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizarea de prezentări în scopuri
de divertisment, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
rezervarea de săli de divertisment, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii de
club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de cluburi de fani (divertisment),
servicii de cluburi de jocuri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de divertisment cu aparate
de jocuri de noroc, servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/10/2021-25/10/2021

divertisment furnizate în discoteci, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de jocuri de noroc în scopuri de
divertisment, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), servicii de spectacole cu laser
(divertisment), servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii specifice cluburilor
de comedie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentatie, servicii de
alimentație publică, servicii de local public,
servicii de oferire de mâncare şi băuturi, fast-
food, catering şi pentru acasă, comandă la
pachet, servicii de restaurant, terasa, grădina
de vara, cafenea, cofetărie, bar, snack-bar,
cocktail bar, servicii de restaurant, servicii oferite
de baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurante
fast-food cu autoservire, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii de baruri, servicii de bufete
cu autoservire, servicii de catering de alimente
şi băuturi, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-café,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurant, servicii de localuri tip snack-bar,
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,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
pentru turiști, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de buffet, servicii de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
firme, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, serviciu
de catering pentru instituții, servire de alimente
și băuturi în internet-café, servirea de băuturi în
berării, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 07675
(151) 24/10/2021
(732) I LOVE FAILURE SRL, STRADA

COTUL MIC, CAMERA 2, BLOC 8,
SCARA A, ETAJ 2, AP. 7, JUDEȚ
TIMIȘ, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

I Love Failure

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#F61933), negru (HEX #000000)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 07677
(151) 25/10/2021
(732) WORLD CLASS DISTRIBUTION

SRL, CALEA FELDIOAREI, NR.
26E, BIROUL NR. 1,JUDET
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6,JUD SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

QUERAMIKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.03

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

11. Instalații sanitare pentru alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
sanitare, instalații sanitare electrice, vane
(instalații sanitare), instalații sanitare de baie,
robinete pentru instalații sanitare, aparate
și instalații sanitare, valve (accesorii pentru
instalații sanitare), pisoare (componente ale
instalațiilor sanitare), accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente

ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, dușuri (instalații de baie),
duze pentru instalații de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, jeturi pentru cadă de baie, duze pentru
căzi de baie, garnituri de căzi de baie, garnituri
pentru căzi de baie, instalații de baie cu duș,
generatoare de microbule pentru baie, robinete
simple pentru chiuvete de baie, metal paravane
de baie pentru dușuri, armături de baie pentru
controlul apei, aparate electrice pentru baie
de picioare, robineți pentru baie, montați în
perete, dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații de baie pentru alimentarea cu
apă, țevi de scurgere pentru căzi de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete
de baie, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, căzi de baie cu
aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii din
cadă, aparate electrice de purificare a apei de
baie de uz menajer, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane
cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
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sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, filtre pentru dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,

picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete monocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
Instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru uz
sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile, dușuri
manuale, stropitoare pentru duș, capete de duș,
aparate de duș, căzi de duș, căzi pentru duș,
cabine de duș, unități de duș, platforme de duș,
supape pentru duș, instalații de duș, panouri
de duș, cabine de duș, căzi cu duș, dușuri de
tavan, toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de
reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
17. Polistiren (semifinisat), granule din polistiren
extrudat, panouri de polistiren pentru izolare,
granule din polistiren extrudat pentru ambalare,
izolație din polistiren expandat dispusă
sub pardoseală, rășini extrudate, materiale
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plastice extrudate (produse semifabricate), rășini
extrudate destinate utilizării în producție, cauciuc
în formă extrudată folosit în fabricație, rășini
sub formă extrudată de uz industrial general,
materiale plastice extrudate folosite în procesul
de fabricație, materiale plastice în formă
extrudată folosite în producție, foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de sere, rășini
artificiale în formă extrudată destinate utilizării
în producție, foi din polietilenă extrudată pentru
construcția de clopote de sticlă, material plastic
în formă extrudată pentru utilizare în procesul
de producție, materiale plastice extrudate sub
formă de coli destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de bare
destinate utilizării în producție, materiale plastice
extrudate sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție, materiale plastice extrudate sub
formă de bucăți destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de
granule destinate utilizării în producție, materiale
plastice extrudate sub formă de blocuri destinate
utilizării în producție, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, rășini sintetice
expandate (semiprelucrate), rășini de poliester
nesaturat expandat (semiprelucrate), cauciuc
expandat cu pori închiși pentru izolație fonică,
cauciuc expandat cu pori închiși pentru izolație
termică, cauciuc expandat cu pori închiși pentru
atenuarea vibrațiilor, cauciuc expandat cu pori
închiși pentru rosturi de etanșare, panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil (semifinisate), panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil folosite în producție,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, vopsele izolante,
vopsele fotoluminescente (izolație), vopsele
folosite pentru izolare, vopsele izolatoare pentru
pereți, vopsele izolatoare pentru acoperișuri,
vopsele izolante pentru fațade, vopsele de
izolare electrică, vopsele pe bază de apă
(izolante), vopsele izolante pe bază de apă,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, rosturi de
expansiune folosite la construcția de pardoseli,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii, benzi cu adeziv
folosite cu materiale de acoperire a pardoselii,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor
de acoperire a pardoselii pentru prevenirea
alunecării, izolatori electrici din ceramică, izolație
pentru cuptoarele industriale de metal topit
realizată din fibră ceramică emailată, înveliș
de izolare confecționat din cuarț topit și fibre

de ceramică, fire de fibre de ceramică (altele
decât cele pentru uz textil), izolație din fibră
ceramică emailată pentru cuptoarele de metal
topit, piese ceramice de izolare pentru aparatele
de înaltă tensiune, acoperiri rezistente la căldură
sub formă de plăci ceramice, piese ceramice
de izolare pentru aparatele de înaltă frecvență,
materiale confecționate din fibre ceramice
folosite ca izolații, materiale țesute din fibre
ceramice folosite ca izolații.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați (nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie , gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, plăci ceramice, mase ceramice
refractare, plăci ceramice neglazurate, plăci
ceramice smălțuite, dale din ceramică, țigle
ceramice smălțuite, plăcuțe ceramice pentru
podele, plăci ceramice pentru podea, lucrări
refractare din ceramică, plăci ceramice pentru
perete, ghips folosit în ceramică, țigle ceramice
pentru acoperiș, pavaje și placări ceramice,
articole din ceramică pentru construcții, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
pentru pereți interiori, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, tuburi din ceramică și
ciment, plăci ceramice smălțuite pentru perete,
plăci ceramice smălțuite pentru pardoseli,
conducte de scurgere, din material ceramic,
cărămizi ceramice folosite în cuptoare refractare,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de amenajare și decorare de vitrine,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare

de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală.
37. Parchetare, întreținere de instalații sanitare,
lucrări de instalații sanitare, reparare de
instalații sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, închirieri de echipamente
de instalații sanitare, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
lucrări de instalații sanitare și instalare de
apă și de gaz, pulverizarea vopselei, servicii
de pictură decorativă, tencuirea decorativă a
pereților, tencuire decorativă a plafoanelor sau
pereților, așezare pardoseli, lustruire pardoseli,
montare pardoseli, construcție de pardoseli,
servicii de întreținere pardoseli, instalare de
pardoseli false, servicii de acoperire pardoseli,
montare de plăci pentru pardoseli, întreținere
și reparații de pardoseli, reparații de învelitori
pentru pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, servicii de reparare
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pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, amenajarea spațiilor
comerciale (servicii de constructii), amenajare
teritorială pentru construcți (servicii de
constructii), amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor pentru magazine (servicii
de constructii), amenajarea interiorului clădirilor
companiilor (servicii de constructii), servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor
(servicii de constructii), intreținere de instalații
sanitare, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
recondiționarea accesoriilor de baie, reparații
de căzi de baie, reparare sau întreținere a
căzilor de baie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de căzi de baie,
reparare de vase de toaletă cu jeturi de apă
incorporate în bideu, curățarea băilor, instalare
de sisteme de iluminat, reparare de aparate de
iluminat, instalare de instalații de iluminat, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
iluminat, reparații sau întreținere de aparate de
iluminat electrice, instalare de sisteme electrice
de iluminat și de sisteme de alimentare electrică,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea de aparate pentru iluminat electric,
servicii de instalații electrice, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, decorare de clădiri (servicii de
constructii), servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
reparare de ornamente personale, construcție
de pereți despărțitori, construcție de pereți
diafragmă, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, servicii de reparare pentru
acoperiri pentru pereți, construcții de instalații de
încălzire geotermală, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, readaptare
a instalațiilor de încălzire, de ventilare și de
aer condiționat din clădiri, curățarea suprafețelor
de pardoseală, placare cu ardezie și plăci
de ceramică, servicii de montare de plăci de
ceramică.
42. Amenajarea interioară magazinelor,
proiectare (amenajare) de baruri, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, design vizual, design arhitectural,
design grafic, design industrial, design industrial,
design pentru restaurante, design de produs,
design artistic comercial, design pentru
magazine, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de bijuterii, design

de broșuri, design de sculpturi, design artistic
industrial, design de mobilier, proiectare (design)
de restaurante, design interior pentru magazine,
proiectare (design) de puburi, servicii de ilustrare
(design), proiectare (design) de magazine,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de cluburi, design de centre comerciale,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design comercial, proiectare
(design) de bucătării, servicii de design
arhitectural, servicii de artă grafică și design,
servicii de design industrial, proiectare (design)
de birouri, design grafic și industrial, servicii de
design mobilier, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare, design de modele, design
de ambalaje, consultanță în materie de design,
design de articole de porțelan, servicii de
design de produs, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, servicii de design de dulapuri, servicii
de consultanță în materie de design industrial,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, creare de design de
produse de consum, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
proiectare, proiectare de produs, proiectare
de modele, proiectare de matrițe, proiectare
de băi, proiectare de produse industriale,
proiectare de produse noi, proiectare de instalații
industriale, proiectare piese de mobilier, servicii
de proiectare de băi, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de proiectare
referitoare la băi, servicii de proiectare piese de
mobilier, planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, proiectare și dezvoltare de produse
noi, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare și testare de produse
noi, servicii de consultanță privind proiectarea
clădirilor, servicii de decorațiuni interioare,
proiectare de compoziții decorative, consultanță
în decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare de acoperiri
de pardoseală, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru birouri,
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consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────

(210) M 2021 07678
(151) 25/10/2021
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

SOS. DUDESTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SUBIECTUL ZILEI

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

35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare prin satelit
și cablu, emisiuni televizate, telecomunicatii.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2021 07679
(151) 25/10/2021
(732) S.C. BEROE GAMES S.R.L,

STRADA NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C1, ET. 1, BIROUL
NR. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Life is a game Play it!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, organizare
economica şi organizatorică de proiect, activităţi
de administrare si de birou pentru societăți
şi uniuni, producție publicitara atât online, cat
si in spatii dedicate, personalizare obiecte,
bannere, afișe, servicii de promovare și
publicitate, servicii de consultanță în afaceri,
servicii ale unui ofertant de franciză pentru
organizatori de turniruri, și anume consultanță
comercială și management de servicii la
planificarea, amenajare și derularea de turniruri,
evenimente de divertisment și pentru timpul liber,
comercializare de evenimente sportive si de
călătorie, sponsorizare în formă de consultanță
antreprenorială pentru firme inclusiv organizarea
și derularea de evenimente și/sau proiecte
de marketing, activități administrative de birou
pentru firme, companii și asociații, publicitate,
marketing, sponsorizare sub formă de publicitate
pentru promoții de vânzare, închiriere și
utilizare de automate de divertisment, mașini
pentru jocuri, automate de sport, automate de
informații, tonomate, jocuri electronice, aparate
de jocuri, aparate de sport, automate de cazinou,
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mese de ruletă și mese pentru jocuri de
cărți, publicitate, marketing, prin utilizarea de
automate de divertisment, automate de joc,
automate de sport, automate de informații,
tonomate, jocuri electronice, aparate de joc și
aparate sportive, consultanță profesională în
afaceri și tehnică cu privire la construcția de
localuri, săli de jocuri, săli de sport și cazinouri,
exploatarea de echipamente cu automate de
divertisment, automate de jocuri, automate de
sport, automate de informații, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc și aparate de sport,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive.
38. Telecomunicaţii, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
comunicații prin radio, servicii de radiodifuziune,
servicii de comunicații pentru accesarea unei
baze de date, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, servicii de
redirecționare a site-urilor web, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, colectare
și transmitere de mesaje electronice, transmisie
de programe radio, furnizarea accesului la
platforme pe internet, servicii de radiodifuziune
prin internet, transmisie de informații digitale,
servicii de radiodifuziune, servicii de comunicații
între băncile de date, difuzare de date,
transmitere de date pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, transmisie de podcasturi.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, închirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri de
noroc, organizarea de loterii, furnizarea de
jocuri pe internet, inclusiv on-line șl sub formă
de aplicații pentru telefoane inteligente, jocuri
online (din rețea), furnizare de conținut de
divertisment și/sau educațional nedescărcabil
pentru aplicații pentru dispozitive mobile și
calculatoare, furnizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicațiilor pentru
telefoane inteligente, exploatarea de cazinouri
sau cazinouri de jocuri, respectiv operarea de
birouri de pariuri, servicii ale sălilor și a locațiilor
cu jocuri de noroc și/sau cazinouri online pe
internet și case de pariuri, jocuri de noroc pentru
internet, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de informare
privind jocurile de noroc, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc, servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, coordonare

de jocuri de noroc pentru mai mulți jucători,
furnizare de instalaţii de săli de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(maşini de jocuri).
43. Servicii de cazare temporară, săli de jocuri
şi cazinouri, servicii de alimentaţie publică,
servicii ale barurilor, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2021 07680
(151) 25/10/2021
(732) GABRIELA STANCU, STR BAKU,

NR 79A, JUD. ILFOV, AFUMATI,
077010, ILFOV, ROMANIA

(540)

JIKO ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 02.09.20

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

44. Servicii de terapie, terapie psihologică
pentru sugari și copii, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, servicii de terapie a
insomniei
terapie prin artă, terapie muzicală în scopuri
fizice, psihologice și cognitive, servicii de terapie
cu ventuze, terapie împotriva fumatului
terapie ayurvedică, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, terapie logopedă, terapie prin
dans.

───────
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(210) M 2021 07681
(151) 25/10/2021
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR RABAT NR. 21, ETAJ
2, 3 SI 4, SECTOR 1, 011835,
ROMANIA

(540)
Hybrid Invest

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

36. Asigurari
───────

(210) M 2021 07682
(151) 25/10/2021
(732) ASOCIATIA EUROPEANA

PENTRU PROMOVAREA
FILMULUI (A.E.P.F.), STR. DANIEL
BARCIANU NR. 24, ET.1, AP. 2,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030901,
ROMANIA

(540)
HAI HUI IN TIMP

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

9. Filme cinematografice, filme expuse, filme
descărcabile, filme video, film holografic, film
cinematografic preînregistrat, matrițe pentru
filme, filme fotografice impresionate, filme
cinematografice descărcabile, filme expuse,
filme descărcabile, filme video descărcabile,
film halografic, film cinematografic preînregistrat,
matriţe pentru filme, filme fotografice
impresionate.
41. Proiectarea filmelor, servicii de editare de
film.

───────

(210) M 2021 07683
(151) 25/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP.107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CSF COMPANIA
SEMINŢE FUNDULEA

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 26.11.08; 26.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.03

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

clase:
31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
şi neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute şi neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.

───────

(210) M 2021 07684
(151) 25/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
şi neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute şi neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol, grăunțe (semințe),
produse pentru însămânțare (semințe)., plante și
flori naturale, animale vii, malţ.
35. Regruparea în avantajul terților a produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), exceptând transportul
lor, permițând consumatorilor să le vadă și
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 produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute
și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru

horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comerciala, lucrări de birou in legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), furnizarea de informații
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu funcție
de cautare, cu privire la produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute
și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globala de calculatoare, cu privire
produse agricole, de acvacultura, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate
de uz agricol, grăunțe (semințe), produse
pentru însămânțare (semințe), publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor.

───────
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(210) M 2021 07685
(151) 25/10/2021
(732) CONCEPTUAL MED FARMA

SRL, STR.TIMISANEI NR.48,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Collier

(531) Clasificare Viena:
17.02.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.13

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

35. Consiliere pentru consumator cu privire
la produse de consum, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, regruparea în avantajul
terţilor a bijuteriilor (exceptând transportul lor) să
le vadă şi să le cumpere comod în magazine
specializate şi online.

───────

(210) M 2021 07686
(151) 25/10/2021
(732) SC CRIDARO SHOP SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 9, BL. 10
SC. A ET. 5 AP. 33, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CRIDARO

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule.

───────

(210) M 2021 07687
(151) 25/10/2021
(732) EMANOIL DANIEL GREGORY,

STR.SERGENT MAJOR CARA
ANGHEL NR.10, BL.C5, SC.1, ET.6,
AP.28, SECTOR 6
, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
EL DECO

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de expoziție pentru marfă cu scop
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comercial sau publicitar, desfășurare de vânzări
prin licitație, furnizare de servicii online de
licitație, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, administrarea vânzărilor, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, regruparea în avantajul
terţilor în magazine specializate a produselor de
mobilier de interior, tablouri, statuete, porţelanuri,
sticlărie şi produse de amenajare interioară
(exceptând transportul lor).
42. Servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, consultanță privind
alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), furnizarea
unui site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare.

───────

(210) M 2021 07688
(151) 25/10/2021
(732) ANA MARIA ELENA NEDELCU,

DRM. MANASTIREA VARATEC,
NR.24, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

DERMASPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.02.07

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

35. Compilarea de rapoarte medicale, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, consultanță

cu privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii oferite de saloane de îngrijire a
pielii, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii
oferite de saloane de frumusețe, refacerea
părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, servicii de epilare
cu laser, servicii de epilare corporală cu ceară
pentru persoane, servicii de epilare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de bronzat prin pulverizare, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire
a unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de micropigmentare, servicii de
liposucție, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii furnizate de
saloane de slăbire, servicii de tratare a celulitei,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru ten, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
servicii de tratament pentru păr, servicii de
tratament cu laser pentru creșterea părului,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cosmetic
cu laser pentru varicozități, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
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laser pentru ciupercă unghială, servicii de
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
servicii de tratament cosmetic, spălarea părului
cu șampon, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la îndepărtarea
celulitei, servicii medicale, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, servicii de chirurgie
estetică, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie plastică, consiliere medicală
în domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere în domeniul
imunologiei, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consultanță cu privire
la teste de auz, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, consultații
medicale, depistare medicală (screening),
depistare medicală (screening) referitoare la
cord, depistarea consumului de droguri pentru
angajare, diagnosticarea bolilor, depistarea
osteoporozei, efectuarea examenelor medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, efectuare
de studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, examinarea medicală
a persoanelor, implantarea părului, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
în domeniul pierderii în greutate, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații prin internet în domeniul diabetului,
furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de servicii medicale,
îngrijire paliativă, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
analiză a urinei, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii chiropractice
pentru adulți, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, screening
de adn pentru scopuri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,

servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de bancă de celule
stem, servicii de bancă de celule pentru culturi
de celule destinate transplanturilor medicale,
servicii de asistență medicală pediatrică, servicii
de asistentă pentru persoanele în vârstă, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de analize medicale, servicii de control
fizic, servicii de consiliere medicală, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 07689
(151) 25/10/2021
(732) RARES DUMITRU, STR.

RENASTERII NR.13A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 023832, ROMANIA

(540)
ACADERMICA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, săpunuri cremă, cremă
corectoare, cremă pentru ochi, cremă de bază,
cremă de noapte, cremă gel matifiantă, cremă
de microdermoabraziune, cremă pentru albirea
pielii de uz cosmetic, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă cosmetica pentru mâini, cremă
cosmetică pentru piele, săpunuri-cremă de corp,
cremă pentru ten deschis, cremă pentru față
care nu este medicinală, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, rezerve de cremă pentru îngrijirea
pielii, pentru dozatoare, săpun (sub formă de
cremă) pentru folosire la spălat, bețișoare de
bumbac pentru uz cosmetic, bile din bumbac
pentru uz cosmetic, cosmetice, gel de aloe
vera de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, cremă pentru cuticule, creme de masaj,
nemedicinale, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, cosmetice pentru copii,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
care conțin panthenol, produse cosmetice care
conțin cheratină, produse cosmetice care conțin
acid hialuronic, preparate cosmetice pentru
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slăbire, geluri de masaj, altele decât cele de
uz medicinal, geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal, geraniol de uz cosmetic,
grăsimi de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale
pentru piele, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), preparate cosmetice
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
cosmetice abrazive pentru corp, preparate
cosmetice pentru igiena orală, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
de toaletă nemedicamentoase, preparate din
aloe vera pentru uz cosmetic, preparate
emoliente (cosmetice), preparate igienice ca
articole de toaletă, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, produse de curățare
pentru perii cosmetice, produse de curățat
nasul pentru igiena personală, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, produse de îngrijire pentru
bebeluși nemedicinale, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic,
șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, trusă pentru
cosmetice, ulei de amla de uz cosmetic, ulei
de cocos de uz cosmetic, ulei de ricin de
uz cosmetic, uleiuri de masaj, uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru masaj nemedicinale,
nu de uz medical, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri și loțiuni pentru masaj nu
de uz medicinal, unguente de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic, preparate pentru curățare
și odorizante, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 07690
(151) 25/10/2021
(732) N F G TRADE SRL, ALEEA

DEALUL MACINULUI NR.12,
PARTER, BLOC M43, SCARA
B,AP.72, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TUKA Instalatii sanitare

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.12

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

clase:
6. Țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, din metal, țevi
metalice, țevi metalice cu bride, țevi de presiune
(metalice), țevi din oțel inoxidabil, adaptoare
pentru țevi (metal), extensii metalice pentru țevi,
țevi și tuburi metalice, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi din metal pentru ascunderea conductelor
de apă, conducte de canalizare din metal,
conducte metalice pentru instalații de canalizare
(neelectrice), conducte metalice pentru drenaj,
fitinguri din bronz, fitinguri metalice pentru tevi,
rigole din metal, sifoane de scurgere (supape)
din metal, rezervoare (cisterne) de apă din
metal, rezervoare metalice pentru apă potabilă,
rezervoare (cisterne) de apă din metal de uz
gospodăresc, usita vizitare baie din metal, grile
de aerisire (metalice).
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7. Pompe de apa, pompe de apa pentru baie,
pompe de apa pentru dus, pompe electrice de
apa, pompe de presiune, hidrofoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, baterii sanitare, instalatii
sanitare, baterii sanitare pentru bucatarie si baie,
baterii sanitare pentru lavoar, baterii sanitare
pentru bideu, baterii sanitare pentru dus, baterii
sanitare pentru cada-dus, baterii sanitare pentru
bucatarie, robinete pentru controlarea fluxului
de apa, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, robinete de golire (accesorii pentru
instalatii), supape (robinete), componente ale
instalatiilor sanitare, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete simple pentru chiuvete
de baie sau bucatarie, robineti pentru baie,
montati in perete, robineti pentru bucatarie,
montati in perete, robineti pentru chiuvete,
lavoare, bideuri, robinete de mixare pentru
reglarea manuală a temperaturii apei, robinete
de apă sub formă de părți de instalații sanitare,
robinete de duș cu închidere automată și
cu comandă electronica, tevi de polipropilenă
termostabilizate pentru instalații de încălzire,
tevi de polipropilenă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, țevi de scurgere (accesorii
pentru instalații de apă și canal), coturi curbate
din plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru duș, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
chiuvetă, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru lavoare, țevi flexibile
ca părți ale instalațiilor de apă și canalizare
pentru baie, accesorii de reglare pentru țevile și
liniile de gaze, țevi pentru cazane de încălzire,
robineti pentru tevile de apa, robineti pentru
tevi si conducte, robineti de trecere, fitinguri
de siguranță pentru conducte de gaz, fitinguri
de reglare pentru conducte de apă, fitinguri de
reglare pentru țevi de apă, fitinguri pentru baie,
cada de baie, cabine de dus, vase ceramica
pentru baie, capace de wc pentru copii, capace
wc, capace toaleta, fose septice, rezervoare de
apă, rezervoare de apă caldă, rezervoare de
apă sub presiune, rezervoare de apă fierbinte
încălzite electric, rezervoare de spălare cu apă,
rezervoare de apă pentru closete, instalații de
spălare cu apă (rezervoare pentru -), filtre pentru
apa potabila, filtre pentru conductele de apa,
filtre pentru aparate sanitare, filtre de apa,
ventilatoare de baie, ventilatoare, ventilatoare
electrice.
17. Inele impermeabile pentru instalațiile de țevi,
manșoane nemetalice pentru țevi, cămăși (de

izolare) pentru țevi, izolare pentru țevi, suporturi
pentru țevi isolate, izolație pentru țevi flexibile
din plastic, izolări pentru țevi și rezervoare
subterane, cuplaje și îmbinări nemetalice pentru
țevi, manșoane de cuplare nemetalice pentru
țevi, țevi confecționate din material flexibil
sintetic, manșoane de suport pentru țevi
(cauciuc), țevi pentru furtunuri flexibile din
plastic, învelișuri pentru țevi, folosite la izolare,
articole din cauciuc pentru conectarea țevilor,
compuși pentru îmbinarea țevilor pentru fisuri,
țevi flexibile din plastic pentru transportul gazelor
naturale, materiale izolante şi hidroizolante,
tuburi flexibile nemetalice, fitinguri nemetalice
pentru țevi, compuși de etanșare pentru oprirea
scurgerilor din rezervoarele de apă.
19. Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii, țevi de
deversare (nemetalice) pentru instalații de
construcții, țevi de plastic pentru transportul
gazelor naturale, țevi izolate (nemetalice)
pentru apă, țevi de plastic pentru apă
(rigid), instalații pentru canalizare nemetalice,
conducte de canalizare nemetalice, canale de
drenaj (nemetalice), rigole nemetalice, suporturi
nemetalice pentru rigole, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, tevi
ppr, tevi pp, tevi pehd, tevi pex, tevi pvc,
rezervoare pentru apă pluvială nemetalice,
rezervoare de apă portabile realizate din
materiale nemetalice, usite vizitare nemetalice,
usite vizitare nemetalice pentru baie, grile de
aerisire (nemetalice).
21. Vase din ceramica, ceramica pentru uz
caznic.

───────

(210) M 2021 07691
(151) 25/10/2021
(732) EURO CONTRACTOR SRL, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR. 59, LOT
1, VILA 6, CAMERA NR. 1, JUDET
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
EXTRACÂȘTIG

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

35. Publicitate.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de asistență în domeniul tehnologiei
informației.

───────
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(210) M 2021 07692
(151) 25/10/2021
(732) NANI NANI BEBELUS SRL,

STR. FĂGETULUI NR. 55A, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

NANI NANI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 27.05.17; 01.01.02

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

clase:
9. Software descărcabil, software descărcabil
de aplicații de calculator, aplicatii mobile
descărcabile, aplicații descărcabile (software
de aplicații), publicații, documente, programe
și chestionare care pot fi descărcate de
pe internet sau dintr-o bază de date
la distanță, programe informatice, inclusiv
programe informatice care pot fi descărcate
de pe internet, suporturi electronice de stocare
a datelor, inclusiv cd-uri, dvd-uri și usb-uri,
suporturi digitale preînregistrate, inclusiv audio,
video și date, înregistrări audio, video și de
date preînregistrate, cd-uri, dvd-uri și formate
media digitale preînregistrate, programe de
calculator descărcabile, programe de calculator
multimedia interactive descărcabile, software
multimedia, înregistrări multimedia, cărți și
publicații electronice, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, programe de calculator
interactive, suporturi de date electronice,

suporturi de înregistrare magnetice, digitale,
discuri de înregistrare, suporturi optice de
date, suporturi de date care pot fi citite
de mașini, materiale înregistrate, aparate de
înregistrare de date, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, dispozitive pentru captarea și redarea
imaginilor, aparate de transmis sunete, date
sau imagini, aparate de înregistrare a sunetelor
și imaginilor, aparate audiovizuale folosite
în scopuri didactice, aparate și instrumente
pentru predare, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog.
16. Hârtie şi carton, manuale de instrucțiuni
pentru educație, material didactic (cu excepția
aparatelor), produse de imprimerie, jurnale
(articole tipărite), materiale tipărite pentru
instruire, publicații imprimate, cataloage,
cupoane valorice, cărți, reviste (publicații
periodice), fotografii imprimate, articole de
papetărie, stegulețe din hârtie, buletine
informative, calendare, albume, etichete din
hârtie sau carton, reproduceri artistice tipărite,
carnete de tip memento, felicitări, tipărituri,
fotografii, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
educație în domeniul terapiilor pentru problemele
de somn și tulburările de somn, formare în
terapii pentru probleme de somn și tulburări
de somn (instruire), servicii educaționale, și
anume, furnizarea de seminarii web în domeniul
somnului, coaching personal în domeniul
somnului (instruire), servicii de educație și
anume, furnizarea de programe de educație
și formare în domeniul tulburărilor de somn
pentru pacienți, furnizori de asistență medicală
și grupuri profesionale, servicii de divertisment,
organizarea, furnizarea și oferirea de cursuri
și formare pentru rezolvarea problemelor de
somn, inclusiv a problemelor cronice de
somn, organizarea, oferirea și furnizarea de
cursuri de somn și de formare în domeniul
somnului, elaborarea de planuri personale
de coaching și/sau de formare în domeniul
terapiilor pentru problemele și tulburările de
somn (instruire), instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, pregătire pentru
părinți în domeniul organizării de grupuri de
sprijin pentru părinți, servicii de educație și
formare în domeniul relațiilor interpersonale și al
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educației parentale, organizarea și desfășurarea
de conferințe, convenții, seminarii, ateliere
de lucru, prelegeri și prezentări în scopul
formării competențelor parentale, publicarea de
materiale de formare referitoare la competențele
parentale, organizarea și difuzarea de informații
referitoare la serviciile educaționale oferite în
legătură cu nașterea, sarcina pre și postnatală
și nou-născuții, organizarea și difuzarea de
informații referitoare la serviciile educaționale
pentru viitoarele mame și/sau parteneri, servicii
educaționale referitoare la sănătatea familiei,
informații educaționale de interes pentru
viitoarele mame și pentru părinții de bebeluși,
sugari și copii, publicarea de texte și reviste
electronice care se referă la nevoile și interesele
viitoarelor mame și ale părinților de bebeluși,
sugari și copii, publicarea de texte și reviste care
se referă toate la pregătirea pre și postnatală,
furnizarea de formare profesională, furnizarea
de publicații online, furnizarea de informații și
date prin intermediul internetului și al altor
rețele de comunicații cu privire la serviciile
educaționale referitoare la formarea postnatală,
a alaptarii si somnului la bebeluși, sugari si copii,
servicii de educație referitoare la sănătatea,
bunăstarea, dieta și condiția fizică înainte și
după naștere, servicii educaționale legate de
îngrijirea bebelușilor, educație pentru sănătate
în ceea ce privește sănătatea, bunăstarea,
dieta și condiția fizică înainte și după naștere,
servicii de formare și dezvoltare pentru îngrijitorii
de copii, formarea competențelor parentale,
prestarea de servicii de formare, de predare,
de învățământ, de educație, de instruire, de
examinare, de testare și de evaluare pe tema
serviciilor de îngrijire preventivă a copiilor, a
alaptarii si somnului la bebeluși, sugari si copii,
furnizarea și publicarea de materiale de instruire,
de predare, de formare, de examinare, de
testare și de evaluare în domeniul serviciilor
de îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, publicarea
de texte, cărți, manuale, broșuri, reviste, jurnale,
bloguri online și ziare, învățământ la distanță,
organizarea și furnizarea de cursuri, evaluare,
predare și formare în domeniul serviciilor de
îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, servicii
de cercetare educațională pe tema serviciilor
de îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, producția,
transmiterea și distribuirea de filme educative,
programe de televiziune și înregistrări video pe
tema serviciilor de îngrijire preventivă a copiilor,
a alaptarii si somnului la bebeluși, sugari si
copii, amenajarea, organizarea și desfășurarea
de cursuri, seminarii, simpozioane, conferințe,

congrese și expoziții pe tema serviciilor de
îngrijire preventivă a copiilor, a alaptarii si
somnului la bebeluși, sugari si copii, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale online,
informare și consiliere în legătură cu toate
serviciile menționate mai sus, toate serviciile
menționate mai sus sunt oferite și online și prin
intermediul rețelelor de socializare, furnizarea
și publicarea de materiale de instruire, predare,
formare, examinare, testare și evaluare, servicii
de editare, publicarea de texte, cărți, manuale,
broșuri, reviste, jurnale și ziare, servicii de
publicare electronică, publicarea online de texte
electronice, cărți, manuale, broșuri, reviste,
jurnale și ziare, publicarea de texte electronice,
cărți, manuale, broșuri, reviste, jurnale și ziare,
toate acestea putând fi descărcate dintr-o bază
de date on-line sau dintr-o rețea globală de
calculatoare.
44. Servicii medicale, asistență medicală,
servicii de analize medicale și comportamentale
pentru diagnosticarea și tratamentul
persoanelor, servicii de consultanță în domeniul
gestionării somnului pentru adulti si copii, servicii
de consultanță în domeniul somnului bebelușilor
și al copiilor, servicii de consultanță și informare
în domeniul sănătății, și anume, somnul
copiilor și probleme legate de somnul copiilor,
furnizarea de informații medicale, de sănătate
și de wellness în domeniul somnului, examen
medical efectuat prin intervievarea pacienților
în domeniul somnului, analiza comportamentală
în scopuri medicale realizată prin intervievarea
pacienților, în domeniul somnului, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, sfaturi medicale legate
de somn, furnizarea de informații medicale în
domeniul somnului, servicii paramedicale în
ceea ce privește terapiile pentru problemele
de somn și tulburările de somn, îngrijirea
sănătății mintale în legătură cu terapiile pentru
probleme de somn și tulburări de somn,
servicii terapeutice în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, terapia cognitiv-comportamentală,
terapii pentru insomnie și terapii pentru alte tipuri
de probleme de somn, inclusiv probleme cronice
de somn, servicii medicale legate de tratamentul
tulburărilor de somn și al altor afecțiuni legate de
somn, servicii de consiliere medicală, furnizarea
de servicii de îngrijire, terapie, psihoterapie și/
sau consiliere ca parte a serviciilor de îngrijire
preventivă a copiilor, servicii de consultanță
în domeniul alaptarii, servicii de consiliere și
informare cu privire la serviciile menționate mai
sus, serviciile menționate mai sus sunt, de
asemenea, oferite online și/sau prin intermediul
rețelelor de socializare, servicii de consiliere în
materie de sănătate.

───────
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(210) M 2021 07693
(151) 25/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLĂDIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)
BAGHERA

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

5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, erbicide.

───────

(210) M 2021 07695
(151) 25/10/2021
(732) EDITURA CREATOR SRL, STR.

MURESENILOR, NR. 14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
Editura Creator

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artiști, 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, cărți,
cărți pop-up, ambalaje pentru cărți, tipărituri,
papetarie imprimata, articole de papetărie, cărți
educative, cărți de bucate, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, cărți de povești, cărți de colorat,
hârtie pentru ambalarea cărților, suporturi-presă
pentru cărți, articole de papetărie și materiale
educative, agende, cărți de joc cu întrebări
(tipărituri), carnețele pentru notat punctele la
jocurile pe echipe, serii de cărți cu indicii

pentru jocuri pe calculator (tipărituri), ghiduri de
strategie sub formă de reviste de jocuri de cărți
(tipărite), ghiduri de strategie pentru jocuri de
cărți (tipărite), ghiduri de strategie pentru jocuri
video (tipărite), ghiduri de strategie pentru jocuri
pe calculator (tipărite), cărți de muzică, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale, port-
stilouri, cerneală pentru stilouri, stilouri (articole
de scris), cutii pentru stilou și creion, caiete
pentru caligrafie cu stiloul, manuale, manuale
didactice, carduri de cadouri din hârtie, carton
sau plastic, nemagnetice, carduri cu mesaje
de mulțumire din plastic, hârtie sau carton,
carduri educative din plastic, hârtie sau carton,
pungi pentru cadouri, etichete pentru cadouri din
hârtie sau carton, cutii pentru cadouri, semne
de carte, altele decât cele din metale prețioase,
semne de carte din piele, regulamente pentru
jocuri, echipament pentru educație/învățământ,
ustensile de scris și ștampilat, dosare, publicații
periodice, materiale imprimate, agende, albume
foto și albume pentru colecționari, ustensile
de corectare și ștergere, ustensile de scris
și ștampilat, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitari imprimate, publicatii periodice, 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,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
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pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, materiale și
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, bagaje, pungi, portofele,
genți, articole de șelărie, piele și imitație de
piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți audio,
cărți electronice descarcabile, cd-uri si dvd-uri
inregistrate, fisiere digitale si continut media
descarcabil, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
publicitate și marketing, închirieri de spațiu
publicitar, închiriere de spațiu publicitar online,
servii de abonamente la publicații, pentru terți,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de papetarie
şi cărți, servicii de vânzare online în legătură
cu produse de papetărie şi cărţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, club de carti, servicii
de club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii publicitare pentru
cărți., publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de cercetare de piață pentru editori.
40. Imprimare și developare fotografică
și cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare pe
materiale textile, imprimări tipografice, legare de
documente, legarea de cărți sau documente,
servicii de culegere tipografică, serigrafie,

servicii tipografice, servicii de finisare a
tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare a
tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3D, servicii de tipărire de articole de papetărie.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți, organizarea
de evenimente culturale și artistice, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, închirieri de cărți, furnizare de informații
referitoare la cărți, închiriere de cititoare de
cărți electronice, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicarea de calendare, publicare de cărți
educative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
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publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
altele decât textele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia nedescărcabil, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise altele
decât cele publicitare, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07696
(151) 25/10/2021
(732) EDITURA CREATOR SRL, STR.

MURESENILOR, NR. 14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

CREATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.03

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
verde, albastru, gri, mov, roz

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artiști, 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, cărți, cărți pop-up, ambalaje pentru
cărți, tipărituri, papetarie imprimata, articole de
papetărie, cărți educative, cărți de bucate, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cărți de povești,
cărți de colorat, hârtie pentru ambalarea cărților,
suporturi-presă pentru cărți, articole de papetărie
și materiale educative, agende, cărți de joc
cu întrebări (tipărituri), carnețele pentru notat
punctele la jocurile pe echipe, serii de cărți
cu indicii pentru jocuri pe calculator (tipărituri),
ghiduri de strategie sub formă de reviste de jocuri
de cărți (tipărite), ghiduri de strategie pentru
jocuri de cărți (tipărite), ghiduri de strategie
pentru jocuri video (tipărite), ghiduri de strategie
pentru jocuri pe calculator (tipărite), cărți de
muzică, cărți tipărite în domeniul educației
muzicale, port-stilouri, cerneală pentru stilouri,
stilouri (articole de scris), cutii pentru stilou
și creion, caiete pentru caligrafie cu stiloul,
manuale, manuale didactice, carduri de cadouri
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din hârtie, carton sau plastic, nemagnetice,
carduri cu mesaje de mulțumire din plastic,
hârtie sau carton, carduri educative din plastic,
hârtie sau carton, pungi pentru cadouri, etichete
pentru cadouri din hârtie sau carton, cutii pentru
cadouri, semne de carte, altele decât cele din
metale prețioase, semne de carte din piele,
regulamente pentru jocuri (tipărite), echipament
pentru educație/învățământ, ustensile de scris și
ștampilat, dosare, publicații periodice, materiale
imprimate, agende, albume foto și albume pentru
colecționari, ustensile de corectare și ștergere,
ustensile de scris și ștampilat, echipament pentru
imprimare și legare, echipament pentru educație/
învățământ.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitari imprimate, publicatii periodice, 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,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, materiale și
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, bagaje, pungi, portofele,
genți, articole de șelărie, piele și imitație de
piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și

echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți audio,
cărți electronice descarcabile, cd-uri si dvd-uri
inregistrate, fisiere digitale si continut media
descarcabil, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
publicitate și marketing, închirieri de spațiu
publicitar, închiriere de spațiu publicitar online,
servii de abonamente la publicații, pentru terți,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de papetarie
şi cărți, servicii de vânzare online în legătură
cu produse de papetărie şi cărţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, club de carti, servicii
de club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii publicitare pentru
cărți., publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de cercetare de piață pentru editori.
40. Imprimare și developare fotografică
și cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare pe
materiale textile, imprimări tipografice, legare de
documente, legarea de cărți sau documente,
servicii de culegere tipografică, serigrafie,
servicii tipografice, servicii de finisare a
tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare a
tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3d, servicii de tipărire de articole de papetărie.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
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servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți, organizarea
de evenimente culturale și artistice, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, închirieri de cărți, furnizare de informații
referitoare la cărți, închiriere de cititoare de
cărți electronice, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicarea de calendare, publicare de cărți
educative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line
altele decât textele publicitare., servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia nedescărcabil, servicii

de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise altele
decât cele publicitare, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07698
(151) 25/10/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

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

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

(540)
Talk-News
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în

scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
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intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, difuzare de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informaţii şi alte
programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de conţinut
audiovizual şi multimedia pe internet, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin satelit,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, furnizarea accesului de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere

şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
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transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, servicii de publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de

programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
divertisment radiofonic, producţie de emisiuni
de radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posturi, nedescărcabile, servicii de redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
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publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea

şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, furnizarea de informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
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servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07699
(151) 25/10/2021
(732) GEDEON RICHTER FARMACIA

S.A, NR.1B/1, CORP
ADMINISTRATIV, JUDEŢ MUREŞ,
CORUNCA, 547367, MUREȘ,
ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,
BLOC D8, AP.31, JUDEŢ CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

Life

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Magneziu şi vitamina +b6 de uz farmaceutic.

───────
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(210) M 2021 07700
(151) 25/10/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

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

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

(540)

MECIUL VIEŢII

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

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

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri

publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
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piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie

de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizarea accesului de
jurnale online, forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
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dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,

publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, servicii de publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
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servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
divertisment radiofonic, producție de emisiuni
de radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posturi, nedescărcabile, servicii de redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, furnizare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,

producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.

───────

(210) M 2021 07701
(151) 25/10/2021
(732) MERA COM INTERNATIONAL

SRL, SAT DRAGOSLOVENI,
COMUNA DUMBRAVENI T1/2
P 44/45, JUDEȚUL VRANCEA,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

XCM Trophy CRAMA GIRBOIU

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
41. Organizare de evenimente și concursuri
sportive.

───────
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(210) M 2021 07702
(151) 25/10/2021
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI SRL,

STRADA GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 16, PARTER,
CAMERA 4, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

M MATEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12;
26.02.01

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

clase:
33. Vinuri.

───────


