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Cereri Mărci publicate în 05/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00505 29/01/2021 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

DANS SPORTIV
FEDERATIA ROMANA DE
DANS SPORTIV

2 M 2021 00556 29/01/2021 KIWI MARKETING &
EDUCATION SRL

EDUKIWI

3 M 2021 00629 29/01/2021 S.C. VINCON VRANCEA S.A. BECIUL DOMNESC Mândria
Podgoriilor Moldovei

4 M 2021 00637 29/01/2021 LIDAS SRL Mini Feast Covrigei cu tărâţe

5 M 2021 00655 29/01/2021 FUN MANAGEMENT SRL NEASCULTATORII

6 M 2021 00656 29/01/2021 EGRENAT CARE S.R.L. 10pentrusiguranta!

7 M 2021 00657 29/01/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI

EDITURA ICI

8 M 2021 00658 29/01/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI

Excelență. Securitate. Inovație.

9 M 2021 00659 29/01/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI

ICI

10 M 2021 00660 29/01/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI

ICI

11 M 2021 00661 29/01/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI

STUDIES IN INFORMATICS
AND CONTROL

12 M 2021 00662 29/01/2021 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI

REVISTA ROMÂNĂ DE
INFORMATICĂ ȘI AUTOMATICĂ

13 M 2021 00663 29/01/2021 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREŞTI

ROMANIAN CYBER SECURITY
JOURNAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
14 M 2021 00664 29/01/2021 INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREŞTI

INTERNATIONAL JOURNAL OF
CYBER DIPLOMACY

15 M 2021 00665 29/01/2021 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREŞTI

ROMANIAN CRITICAL
INFRASTRUCTURE
PROTECTION JOURNAL

16 M 2021 00666 29/01/2021 SC OVIDIU & CO PROD SRL

17 M 2021 00667 29/01/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Casa Timis - Traditie si
rafinament

18 M 2021 00668 29/01/2021 ADRIAN DUTA CARAMICI

19 M 2021 00669 29/01/2021 TITAN COMERT SRL Clini

20 M 2021 00670 29/01/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL 1925 BAR ENGLEZESC

21 M 2021 00671 29/01/2021 DANIEL IONICA MODINI

22 M 2021 00672 29/01/2021 CIVIC INSTAL SRL CIVIC INSTAL

23 M 2021 00673 29/01/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL De la vacute cu nume!

24 M 2021 00674 29/01/2021 ADRIAN-ALEXANDRU STANCU EMNA

25 M 2021 00675 29/01/2021 ADRIAN-ALEXANDRU STANCU E

26 M 2021 00676 29/01/2021 IRINEL-IORDACHE GRIGORAȘ BAUTEK

27 M 2021 00677 29/01/2021 ANDREI CATALIN POP STARexpress THE
CONVENIENCE STORE

28 M 2021 00678 29/01/2021 2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

2web

29 M 2021 00679 29/01/2021 JULIE'S BROWNIES S.R.L. THE FUNNY BRAND

30 M 2021 00680 29/01/2021 GEORGIANA-LIVIA DIACONU ETIQUETTE SPECIALIȘTI ÎN
FRUMUSEȚE

31 M 2021 00681 29/01/2021 DAN-MIHAI RĂDULESCU 20 + RĂDULESCU & ASOCIAŢII
CABINET DE AVOCATURĂ
& MEDIERE EXPERT ÎN
LEGISLAŢIA MUNCII

32 M 2021 00682 29/01/2021 2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

2web SERVICES

33 M 2021 00683 29/01/2021 2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

2web services

34 M 2021 00684 29/01/2021 ROXANA-VALENTINA VASILE THE CRÈPE AND ICE CREAM
STATION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
35 M 2021 00685 29/01/2021 SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL

WHITE WOLF SUBTITLE
LOREM IPSUM

36 M 2021 00686 29/01/2021 MENAROM S.R.L. MENAROM Cooking

37 M 2021 00691 29/01/2021 PROMATERIS SA AQUAMATERIS Future
materialised

38 M 2021 00693 29/01/2021 CRISTIAN COSAT-SEBE el STUDIO STYLE HAIR
SKIN NAILS STANDARD ÎN
FRUMUSEŢE

39 M 2021 00694 29/01/2021 S.C. VAMT EXPERT IMOB
S.R.L.

CARTIER REZIDENTIAL VEST

40 M 2021 00695 29/01/2021 CORES GOMEZ ANGEL approved

41 M 2021 00696 29/01/2021 MEDICINAS SRL MEDICINAS TV

42 M 2021 00697 29/01/2021 MEDICINAS SRL Bebe MEDICINAS

43 M 2021 00699 30/01/2021 THEODOR IONASCU
THK THEO KITE

G&W GOD BLESS WELL

44 M 2021 00700 30/01/2021 SC GUSTULPASIUNII BY DUMI
SRL

BUTCHER'S Cuisine

45 M 2021 00701 30/01/2021 DORIN ADRIAN PAINA
RADU GHEORGHE BOLDOR

MAREA LOJĂ PATRIOTICĂ
PROGRESISTĂ

46 M 2021 00703 31/01/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. PROASPETE DE LA FERME
romanesti
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(210) M 2021 00505
(151) 29/01/2021
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS

SPORTIV, STR. VASILE CONTA
NR. 16, ET. 6, CAM. 603, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020954, ROMANIA

(540)
FEDERATIA ROMANA

DE DANS SPORTIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00556
(151) 29/01/2021
(732) KIWI MARKETING & EDUCATION

SRL, STR. ACADEMICIAN PETRE
P NEGULESCU12, BIROU 5,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
EDUKIWI

(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.

───────

(210) M 2021 00629
(151) 29/01/2021
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A.,

STR. AVÂNTULUI NR.12,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA, ROMANIA

(540)

BECIUL DOMNESC Mândria
Podgoriilor Moldovei

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.09.05

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
P7753c), negru

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producţia de băuturi.
35. Reclamă, publicitate, administrarea
afacerilor: management, relaţii publice.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare.

───────

(210) M 2021 00637
(151) 29/01/2021
(732) LIDAS SRL, STR. BRAILEI NR.

28, JUD. TULCEA, SAT MINERI,
TULCEA, ROMANIA

(540)
Mini Feast Covrigei cu tărâţe

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie, şi anume: grisine, covrigei, cozonaci,
batoane, chifle, cornuri, colaci, biscuiţi, blaturi
pentru pizza, blaturi pentru tort, gogoşi, brioşe,
fursecuri, saleuri, turtă dulce, ştrudele, plăcinte.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, organizarea de
expoziţii şi târguri cu scop comercial sau
publicitar, servicii de marketing, marketing direct,
activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj,
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regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2021 00655
(151) 29/01/2021
(732) FUN MANAGEMENT SRL, STR.

D.D. ROSCA NR. 12, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400497,
CLUJ, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL. 35,
SC. 1, PARTER, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NEASCULTATORII

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

35. Compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, administrarea
de programe de schimb cultural şi educaţional,
întrebări privind afacerile, servicii privind
evaluări ale afacerilor, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri comerciale prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, îndrumări în organizarea şi
conducerea afacerilor, furnizare de informaţii de
afaceri în domeniul mediilor sociale, îndrumări în
organizarea şi conducerea afacerilor, întocmire
de prezentări audio şi/sau vizuale pentru
afaceri, dezvoltare de concepte pentru economia
afacerilor, furnizare de informaţii on-line, de
afaceri şi comerciale.
38. Flux continuu (streaming) de date,
furnizarea accesului la bazele de date,
transmisie de podcasturi, transmisia video la
cerere, transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, servicii de videoconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, comunicaţii prin
terminalele de calculator.
41. Publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o reţea globală

de calculatoare, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de cărţi,
reviste, almanahuri şi jurnale, altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, editare
de publicaţii, altele decât textele publicitare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, ştiinţă, dreptul public şi probleme
sociale, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, difuzare de materiale
educative, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, divertisment de
televiziune, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), publicare de texte
educative.

───────

(210) M 2021 00656
(151) 29/01/2021
(732) EGRENAT CARE S.R.L.,

SOS. OLTENITEI, NR. 87-99,
BIROUL NR. 1, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
10pentrusiguranta!

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2021 00657
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

(540)

EDITURA ICI

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7687C)

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
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activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00658
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

(540)

Excelență.
Securitate. Inovație.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2736C)

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
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activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00659
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

(540)

ICI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
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42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00660
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

(540)

ICI

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2736C)

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
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atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației

și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00661
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

(540)
STUDIES IN INFORMATICS

AND CONTROL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
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cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00662
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

(540)
REVISTA ROMÂNĂ
DE INFORMATICĂ
ȘI AUTOMATICĂ

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
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caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00663
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI,
B-DUL MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011455, ROMANIA

(540)
ROMANIAN CYBER

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

clase:
35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate, respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
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realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00664
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI,
B-DUL MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011455, ROMANIA

(540)
INTERNATIONAL JOURNAL

OF CYBER DIPLOMACY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate, respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
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realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00665
(151) 29/01/2021
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI,
B-DUL MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011455, ROMANIA

(540)
ROMANIAN CRITICAL

INFRASTRUCTURE
PROTECTION JOURNAL

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate, respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
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caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2021 00666
(151) 29/01/2021
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP. 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.11.13; 02.01.01; 09.07.19

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
roşu, albastru, verde, bej

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

30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate şi aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaș,
mălai, griș, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiței, foi de napolitane, vafe pentru
înghețată, pâine, biscuiți, turtă dulce, fursecuri,
pișcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), înghețată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muștar, oțet, sosuri, dressinguri
pentru salate (sosuri), condimente, mirodenii,
gheață alimentară.

───────
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(210) M 2021 00667
(151) 29/01/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Casa Timis - Traditie

si rafinament
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu

aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate și
dulciuri, preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pâine,
produse de brutărie, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), spume pentru desert (produse de
cofetărie), specialități de patiserie.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
vinuri, preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, cidru alcoolic, preparate alcoolice
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pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi spirtoase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de agenții de import-export,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse

de brutărie, 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 de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
evaluare prin compararea prețurilor la cazare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
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de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia
şi fotografie, servicii educative și de
instruire, 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, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în

direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia.,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de snack-baruri,
servire de alimente și băuturi, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
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efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare la
hoteluri, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 00668
(151) 29/01/2021
(732) ADRIAN DUTA, STR. ION

AGARBICEANU NR. 5, JUD.
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CARAMICI

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00669
(151) 29/01/2021
(732) TITAN COMERT SRL, BD-UL

MIHAI VITEAZU NR. 58, BL. CORP
B, JUDEŢ SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clini

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu agenţi de curăţare, şerveţele parfumate,
şerveţele umede cu loţiuni de curăţare pentru
îngrijirea bebeluşului, şerveţele impregnate
pentru uz cosmetic, şerveţele impregnate
cu preparate de curăţare, şerveţele umede
pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele de
hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curăţeniei, produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
aromatizanţi de uz menajer, preparate pentru
spălare de uz menajer, detergenţi de rufe pentru
curăţare de uz menajer.
5. Şerveţele dezinfectante, şerveţele de
uz medical, şerveţele impregnate cu
medicamente, şerveţele sanitare pentru
uz menajer, dezinfectanţi şi antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectante folosite pentru igienă, săpunuri
şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
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de uz igienic, preparate deodorante universale
pentru uz menajer, comercial sau industrial.
6. Folii metalice pentru ambalare şi
împachetare, folii metalice pentru gătit.
16. Folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor, hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru
şerveţele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din hârtie
de unică folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape
de hârtie utilizate la curăţenie, prosoape igienice
din hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie
pentru faţă, şerveţele, şerveţele de hârtie,
şerveţele pentru baie din hârtie, şerveţele de
unică folosinţă, şerveţele de buzunar din hârtie,
şervetele de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru faţă, şerveţele pentru demachiat, din
hârtie, şerveţele de toaletă din hârtie, şerveţele
din celuloză de uz casnic, şerveţele de hârtie
pentru uz casnic, pungi de plastic pentru copt în
cuptor.
21. Lavete de spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi,
bureţi de menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru
bucătărie, bureţi pentru vase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi artificiali pentru uz
casnic, bureţi pentru baie din plasă, bureţi pentru
raclete de geam, bureţi de baie, bureţi pentru
corp, bureţi cosmetici, forme pentru copt, din
hârtie, ustensile de menaj, mănuşi de menaj,
articole de menaj, recipiente de unică folosinţă
din folie de aluminiu, de uz casnic, forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), vase pentru
gătit din aluminiu, folii pentru copt.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare la
folii metalice pentru ambalare şi împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenţi de curăţare,
şerveţele parfumate, şerveţele umede cu
loţiuni de curăţare pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi

şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul şi ridicata referitoare la folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
hârtie de împachetat alimente, hârtie pentru
copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă, hârtie
reciclată, hârtie fină, hârtie pentru şerveţele,
hârtie semiprelucrată, hârtie de uz industrial,
hârtie de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele
de buzunar din hârtie, şervetele de masă
din hârtie, şerveţele din hârtie pentru faţă,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
de toaletă din hârtie, şerveţele din celuloză
de uz casnic, şerveţele de hârtie pentru uz
casnic, pungi de plastic pentru copt în cuptor,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare la
lavete de spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi,
bureţi de menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru
bucătărie, bureţi pentru vase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi artificiali pentru uz
casnic, bureţi pentru baie din plasă, bureţi pentru
raclete de geam, bureţi de baie, bureţi pentru
corp, bureţi cosmetici, forme pentru copt, din
hârtie, ustensile de menaj, mănuşi de menaj,
articole de menaj, recipiente de unică folosinţă
din folie de aluminiu, de uz casnic, forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), vase pentru
gătit din aluminiu, folii pentru copt, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog pentru
folii metalice pentru ambalare, şi împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenţi de curăţare,
şerveţele parfumate, şerveţele umede cu
loţiuni de curăţare pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
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produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, hârtie
de împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru şerveţele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial. hârtie
de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă. prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele
de buzunar din hârtie, şervetele de masă
din hârtie, şerveţele din hârtie pentru faţă,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
de toaletă din hârtie, şerveţele din celuloză
de uz casnic, şerveţele de hârtie pentru uz
casnic, pungi de plastic pentru copt în cuptor,
lavete de spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi,
bureţi de menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru
bucătărie, bureţi pentru vase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi artificiali pentru uz
casnic, bureţi pentru baie din plasă, bureţi
pentru raclete de geam, bureţi de baie, bureţi
pentru corp, bureţi cosmetici, forme pentru
copt, din hârtie, ustensile de menaj, mănuşi de
menaj, articole de menaj, recipiente de unică
folosinţă din folie de aluminiu, de uz casnic,
forme din aluminiu (ustensile de bucătărie),
vase pentru gătit din aluminiu, folii pentru copt,
servicii de publicitate, marketing si promovare
de folii metalice pentru ambalare şi împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenţi de curăţare,
şerveţele parfumate, şerveţele umede cu
loţiuni de curăţare pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea

vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, hârtie
de împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru şerveţele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial, hârtie
de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele de
buzunar din hârtie, şervetele de masă din hârtie,
şerveţele din hârtie pentru faţă, şerveţele pentru
demachiat, din hârtie, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele din celuloză de uz casnic,
şerveţele de hârtie pentru uz casnic, pungi de
plastic pentru copt în cuptor, lavete de spălat
vase, bureţi abrazivi, bureţi, bureţi de menaj,
bureţi din sârmă, bureţi pentru bucătărie, bureţi
pentru vase, bureţi abrazivi pentru bucătărie,
bureţi artificiali pentru uz casnic, bureţi pentru
baie din plasă, bureţi pentru raclete de geam,
bureţi de baie, bureţi pentru corp, bureţi
cosmetici, forme pentru copt, din hârtie, ustensile
de menaj, mănuşi de menaj, articole de menaj,
recipiente de unică folosinţă din folie de aluminiu,
de uz casnic, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), vase pentru gătit din aluminiu, folii
pentru copt, asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative în legătură cu folii metalice
pentru ambalare şi împachetare, folii metalice
pentru gătit, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenţi de curăţare, şerveţele
parfumate, şerveţele umede cu loţiuni de
curăţare pentru îngrijirea bebeluşului, şerveţele
impregnate pentru uz cosmetic, şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare, şerveţele
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umede pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele
de hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curăţeniei, produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, hârtie
de împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru şerveţele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial, hârtie
de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele de
buzunar din hârtie, şervetele de masă din hârtie,
şerveţele din hârtie pentru faţă, şerveţele pentru
demachiat, din hârtie, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele din celuloză de uz casnic,
şerveţele de hârtie pentru uz casnic, pungi
de plastic pentru copt în cuptor, lavete de
spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi, bureţi de
menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru bucătărie,
bureţi pentru vase, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureţi artificiali pentru uz casnic, bureţi
pentru baie din plasă, bureţi pentru raclete
de geam, bureţi de baie, bureţi pentru corp,
bureţi cosmetici, forme pentru copt, din hârtie,
ustensile de menaj, mănuşi de menaj, articole
de menaj, recipiente de unică folosinţă din folie
de aluminiu, de uz casnic, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), vase pentru gătit din
aluminiu, folii pentru copt, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog

online cu informaţii despre produse din hârtie,
dezinfectanţi şi produse pentru menaj, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata şi cu amănuntul referitoare
la produse din hârtie, dezinfectanţi şi produse
pentru menaj, organizarea şi coordonarea
de târguri şi expoziţii în scopuri publicitare,
consultanţă privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de produse
din hârtie, dezinfectanţi şi produse pentru menaj
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 00670
(151) 29/01/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

1925 BAR ENGLEZESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.01; 27.07.17;
27.07.23; 26.01.02; 26.01.04

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
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cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi spirtoase, vinuri cu alcool,
vinuri de masă.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, servicii de transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de turism, servicii
de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente

educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia.,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering hotelier,
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închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare la
hoteluri, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 00671
(151) 29/01/2021
(732) DANIEL IONICA, BD CHISINAU,

NR. 10, BL. M4, SC. B, ET. 8, AP.
87, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MODINI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #bf0708)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Genți, genți din piele, genți sportive.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea, în folosul terților, a unei
game variate de articole de îmbrăcăminte,

încălțăminte și accesorii vestimentare (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice și prin intermediul site-urilor
web.

───────

(210) M 2021 00672
(151) 29/01/2021
(732) CIVIC INSTAL SRL, STR.

RECONSTRUCTIEI NR 5, SC B, AP
24, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500153, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CIVIC INSTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#486EB4), verde (HEX #45B653), gri
(HEX #606062)

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

11. Instalații pentru arderea gazelor, instalații de
încălzire pe gaz, instalații sanitare.
42. Servicii de proiectare și planificare tehnică
de conducte pentru gaz, apă și apă reziduală,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă.

───────
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(210) M 2021 00673
(151) 29/01/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
De la vacute cu nume!

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

29. Lapte, produse lactate și înlocuitori, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe, amestecuri de brânză,
amestecuri pe bază de unt, bastoane de
mozzarella, batoane de brânză, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi din lapte, cu conținut predominant
de lapte, băuturi pe bază de iaurt, băuturi pe
bază de lapte, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de cafea, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză proaspătă de vaci,
brânză din lapte de capră, brânză prelucrată,
brânzeturi, brânzeturi proaspete, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, creme de brânză, deserturi
din iaurt, deserturi pe bază de lapte, deserturi

pe bază de lapte artificial, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, frișcă, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
lapte, înlocuitori de smântână, mix de brânzeturi,
produse lactate tartinabile, sosuri pe bază de
lactate, zer.

───────

(210) M 2021 00674
(151) 29/01/2021
(732) ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,

STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052236, ROMANIA

(540)
EMNA

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, cu excepția celor
de uz medical, adezivi pentru fixarea părului
fals, adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loțiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esențiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranți pentru barbă, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, basma (nuanțator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizați
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curățare
și desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, cretă de curățare, preparate de
curățare, preparate pentru curățarea protezelor
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dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu
detergent pentru curățare, ceară de cizmarie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranți pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, bețișoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abțibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanți, alții decât cei utilizați
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinților, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, diamantina (abrazivă), preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), șampoane
uscate nemedicinale, preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de
lemn de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de citron, esențe eterice,
uleiuri esențiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinți
nemedicinală, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, șervețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră de
sticlă (țesătură abrazivă), grasimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni de păr, nemedicinale,
nuanțatoare de păr/coloranți pentru păr,
preparate pentru ondularea părului/preparate de

ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanțator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, bețișoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenușă vulcanică pentru
curățare, preparate pentru curățarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curățarea parbrizului, conservanți
articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustață, apa de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abțibilduri
pentru unghii, soluții pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluții de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri și
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuțit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă și pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit,
creme de lustruit, hârtie de lustruit, pietre
de lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, scoarță
de quillaia pentru spălat, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeți
pentru parfumarea lenjeriei, safrol Smirghel/
pânză abrazivă, hârtie abrazivă/glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluții de degresare,
șampoane, nemedicinale, șampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), șampoane pentru animale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/01/2021-31/01/2021

(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, nemedicinal, săpun pentru strălucirea
textilelor, săpun pentru perspirația piciorului,
sodă caustică, soluții pentru îndepărtarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe,
amidon pentru rufe/amidon pentru spălat
rufele, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecția solară,
ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, benzi pentru albirea dinților, terpene
(uleiuri esențiale), șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, nemedicinale, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii

privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de infromații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
Bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descarcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul
pentru tonurile de apel descărcabile, servicii
de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
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de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per-click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal și servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utllizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terții, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizari,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregatirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru

proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────

(210) M 2021 00675
(151) 29/01/2021
(732) ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,

STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052236, ROMANIA

(540)

E

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, cu excepția celor
de uz medical, adezivi pentru fixarea părului
fals, adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loțiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esențiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranți pentru barbă, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
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(decoloranți) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, basma (nuanțator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizați
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curățare
și desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, cretă de curățare, preparate de
curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu
detergent pentru curățare, ceară de cizmarie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranți pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, bețișoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abțibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanți, alții decât cei utilizați
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinților, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, diamantina (abrazivă), preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), șampoane
uscate nemedicinale, preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de
lemn de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de citron, esențe eterice,
uleiuri esențiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse pentru

îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinți
nemedicinală, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, șervețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră de
sticlă (țesătură abrazivă), grasimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni de păr, nemedicinale,
nuanțatoare de păr/coloranți pentru păr,
preparate pentru ondularea părului/preparate de
ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanțator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, bețișoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenușă vulcanică pentru
curățare, preparate pentru curățarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curățarea parbrizului, conservanți
articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustață, apa de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abțibilduri
pentru unghii, soluții pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluții de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri și
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuțit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
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rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă și pardoseli,
praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit,
creme de lustruit, hârtie de lustruit, pietre
de lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, scoarță
de quillaia pentru spălat, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeți
pentru parfumarea lenjeriei, safrol Smirghel/
pânză abrazivă, hârtie abrazivă/glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluții de degresare,
șampoane, nemedicinale, șampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), șampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, nemedicinal, săpun pentru strălucirea
textilelor, săpun pentru perspirația piciorului,
sodă caustică, soluții pentru îndepărtarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe,
amidon pentru rufe/amidon pentru spălat
rufele, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecția solară,
ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, benzi pentru albirea dinților, terpene
(uleiuri esențiale), șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, nemedicinale, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în

managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de infromații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
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vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
Bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descarcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul
pentru tonurile de apel descărcabile, servicii
de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per-click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal și servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utllizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terții, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizari,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public

țintă, pregatirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────

(210) M 2021 00676
(151) 29/01/2021
(732) IRINEL-IORDACHE GRIGORAȘ,

STR. LIBERTĂȚII NR. 5, BL. P1,
SC. A, AP. 001, JUDETUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTI DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BAUTEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.15.02

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
7463C), negru (Pantone 021C)

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri,
adăposturi (copertine) din metal pentru ploaie,
adăposturi (din metal) pentru stații de autobuz,
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adăposturi (structuri metalice) pentru construcții,
adăposturi confecționate în principal din
materiale metalice, adăposturi din metal, pentru
bibiclete adăposturi din metal, accesorii din
metal pentru tâmplărie, apărătoare metalice,
cuști din metal, dispozitive de blocare din
metal, acoperișuri metalice, articole din metal
pentru placarea pereților, articole din metal
pentru placarea fațadelor, articole din metal
pentru placarea pereților interiori, articole din
metal pentru placarea tavanelor, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal pentru
pasarele, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, bariere antiefracție din
metal, căptușeli metalice (construcții), console
(din metal), console metalice (construcții),
dispozitive metalice de ancorat, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,
elemente de construcții prefabricate metalice,
elemente metalice pentru tavane, elemente
prefabricate din metal pentru construcții, garduri
din zale metalice, garduri și panouri metalice,
grile din metal, grile metalice, mână curentă
din metal pentru scări, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale de
construcții (metalice) sub formă de plăci, obloane
metalice pentru arhitectură, panouri de metal,
panouri de pereți despărțitori din metal, panouri
de tavan, din metal, panouri din metal, panouri
din metal pentru pereți laterali, panouri metalice
de perete, panouri metalice de placare, panouri
metalice pentru garduri, panouri metalice pentru
placarea clădirilor, panouri metalice pentru
plafon, pereți de compartimentare din metal,
pereți despărțitori din metal, pereți despărțitori
metalici (care nu fac parte din mobilier), protecții
din metal pentru ferestre, rame metalice pentru
construcții, scări confecționate din metal, scări
de metal, scări din metal, structuri metalice,
structuri metalice pentru construcții, structuri
metalice pentru închiderea balconului, stâlpi
de delimitare din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), stâlpi metalici de delimitare,
stâlpi metalici pentru limitare, suporturi din
metal pentru sticlă, suporturi din metal pentru
stâlpi de susținere, suporturi metalice de
parapete, suporturi metalice pentru plafoane,
suporturi în consolă din metal, metal unități
modulare pentru construcții, arcade din materiale
metalice, arcade confecționate din materiale
metalice, arcade din metal, balustrade metalice,
cadre metalice (construcții), cadre metalice,
cadre metalice pentru sere, cadre (structuri)
metalice, chioșcuri mobile confecționate în
principal din metal, chioșcuri din metal (structuri),
chioșcuri (structuri din metal), copertine (structuri
metalice), copertine din metal care conțin șipci

fixe sau mobile, cotețe de metal, grătare
din metal, grătare metalice, marchize metalice
(construcții), marchizolete din metal, parapete
metalice, paravane metalice (altele decât
mobilierul), paravane metalice mobile (structuri),
paravane metalice (pereți despărțitori), accesorii
de siguranță din metal pentru uși, accesorii
din metal pentru mânere de uși, accesorii
metalice pentru ferestre, accesorii de fixare
din metal pentru geamuri, amortizoare din
metal pentru uși, ancadrament de ușă din
metal, apărătoare din metal pentru uși, armături
metalice pentru uși, cadre metalice pentru uși
glisante, cadre metalice pentru uși, cadre de
uși (din metal), cadre (metalice) de luminatoare
pentru utilizare în construcții, căptușeli metalice
de ferestre, componente metalice pentru uși,
dispozitive de protecție din metal pentru ferestre,
dispozitive de reținere metalice pentru uși,
dispozitive de închidere pentru uși, metalice,
dispozitive de închidere pentru uși (neelectrice),
dispozitive de închidere pentru ferestre,
neelectrice, dispozitive metalice de prindere
pentru uși de dulapuri, dispozitive metalice
pentru deschiderea ferestrelor (neelectrice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, glafuri
metalice pentru ferestre, gratii din metal
pentru ferestre, împrejmuiri metalice pentru
ferestre, jaluzele din metal, jaluzele din metal
pentru uz extern, jaluzele exterioare din
metal, jaluzele lamelare din metal, jaluzele
lamelare orizontale (de exterior), din metal,
jaluzele metalice, jaluzele metalice (pliante, de
exterior), jaluzele metalice de exterior, jaluzele
orizontale venețiene (de exterior), din metal,
jaluzele rulante din oțel, jaluzele venețiene
(de exterior), din metal, jaluzele verticale
din metal (exterioare), jaluzele verticale din
metal (exterior), lanțuri metalice de siguranță
pentru uși, lanțuri metalice pentru uși, marchize
din metal, marchize din metal (materiale
de construcții), obloane metalice de interior,
obloane metalice pentru siguranță, opritoare
din metal pentru uși, opritoare metalice pentru
ferestre, opritoare metalice pentru uși, cadre
metalice pentru plase de țânțari, plase din metal
împotriva insectelor pentru ferestre, plase din
metal împotriva insectelor pentru uși, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre,
plase metalice împotriva insectelor, pentru uși,
rame de uși (metalice), rame de ferestre de
metal, role de ferestre, role metalice pentru
uși de garaj, roluri exterioare din metal, rulouri
(exterioare) din metal, rulouri metalice pentru
ferestre, rulouri opace din metal (exterior), metal
rulouri pentru geamuri glisante, storuri metalice
de exterior, storuri exterioare din metal, pentru
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direcționarea luminii, structuri de umbrire din
metal pentru clădiri, tocuri metalice de uși
pentru camere frigorifice, tocuri metalice pentru
ferestre, feronerie.
19. Cadre (nemetalice) pentru uși vitrate,
cadre (nemetalice) pentru luminatoare, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, acoperișuri din
sticlă, cadre pentru luminatoare (nemetalice)
folosite la clădiri, elemente din sticlă pentru
panouri de construcție, fațade de sticlă
(nemetalice), ferestre blindate cu cadru
nemetalic, sticlă pentru geamuri pentru
construcții, foi din sticlă pentru construcții,
geamuri pentru ferestre, gratii de protecție
nemetalice folosite în exteriorul clădirilor,
grilaje pentru ferestre (nemetalice), panouri
din geam dublu (nemetalice), panouri de
acoperire confecționate din sticlă, panouri din
geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare, panouri din sticlă, panouri din sticlă
pentru ferestre, panouri din sticlă pentru uși,
plăci de sticlă folosite în construcții, plăci de
sticlă, plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
sticlă antiefracție folosită în construcții, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
arhitecturală armată pentru construcții, sticlă
armată, sticlă armată pentru construcții, sticlă
colorată pentru ferestre, sticlă de construcții,
sticlă decorativă (pentru construcții), sticlă
flotată pentru construcții, sticlă ignifugă pentru
utilizare în construcții, sticlă izolantă (construcții),
sticlă izolatoare, sticlă laminată colorată (pentru
construcții), sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă pentru vitralii, sticlă plană
modificată (pentru construcții), sticlă plană
pentru construcții, sticlă plată pentru construcții,
sticlă securizată folosită în construcții, sticlă
stratificată, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la uși, sticlă temperată pentru construcții,
sticlă transparentă pentru construcții, unități de
geamuri (rame nemetalice), unități de geamuri
duble (nemetalice), unități din geam dublu
(nemetalice), unități închise ermetic din sticlă
dublă (nemetalice), uși batante, nu din metal,
uși blindate, nu din metal, uși confecționate din
sticlă pentru clădiri, uși cu deschidere orizontală,
nemetalice, uși cu plasă, nu din metal, uși
din sticlă, uși exterioare, nu din metal, uși
glisante, nu din metal, uși interioare, nu din
metal, uși izolante din materiale nemetalice, uși
nemetalice, uși nemetalice de siguranță, uși
pliante nemetalice, uși pliante, nu din metal,
uși-oglindă, uși rotative nemetalice, uși rulante
de siguranță (nemetalice), uși rulante care se
ridică vertical (nemetalice), uși transparente
nemetalice pentru clădiri, uși transparente din

sticlă pentru clădiri, uși vitrate, nu din metal,
vitralii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrare de afaceri, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare a
afacerii, asistență pentru întreprinderi industriale
în legătură cu conducerea afacerilor lor,
asistență pentru întreprinderi industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea activităților
lor, asistență pentru întreprinderile comerciale
privind managementul afacerilor lor, asistență
privind organizarea întreprinderii, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență în materie de management, asistență
în materie de management privind afacerile,
furnizare de asistență în afaceri, managementul
activităților comerciale, administrare în materie
de activități de marketing, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
căutare de sponsorizare, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, crearea
materialului publicitar, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, furnizare de informații privind
marketingul, indexare web în scop comercial sau
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publicitar, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
publicitară, întocmire de planuri de marketing,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing de
baza de date, marketing imobiliar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizarea de trageri
la sorți cu premii în scopuri promoționale,
organizarea de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
pregătire de documente publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, promovarea comercială,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea vânzărilor, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicitate în reviste, publicitate
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de lansare de produse, servicii de
marketing, servicii de marketing direct, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a vânzărilor, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
administrarea vânzărilor, închiriere de standuri

de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, amenajarea spațiilor comerciale,
amenajare de terenuri (construcții), asamblare
de case prefabricate, consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcție de anexe de
casă, construcție de case, construcție de clădiri,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de magazine, construcție de panouri,
construcție de pereți despărțitori, construcție de
proprietăți, construcție de proprietăți comerciale,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de scări
de lemn, construcție de saune, construcție
de sere, construcție de sere (montare și
închidere cu geamuri), construcție de standuri
pentru expoziții, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, construcție de structuri
din oțel, construcții, construcții civile, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de decoruri scenografice, construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri).
42. Amenajarea interioară magazinelor,
amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, cercetare în domeniul
designului, cercetare și dezvoltare de produs,
cercetare și dezvoltare de produse, decorațiuni
interioare, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de produs, dezvoltare de
produse, dezvoltarea produselor pentru terți,
elaborare de planuri (construcții), elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare de jaluzele, proiectare de modele,
proiectare de matrițe, proiectare de produs,
proiectare de produse industriale, proiectare
de produse noi, proiectare de sisteme
de construcții, proiectare și consultanță în
inginerie, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii tehnologice privind
designul, redactare tehnică, dezvoltare de
metode de măsurare și de testare, dezvoltare
de metode de testare, efectuare de teste
industriale, evaluare a dezvoltării produselor,
evaluarea calitatii, evaluarea calității produselor,
evaluarea de siguranță a produselor, evaluarea
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siguranței produselor, examinarea produselor
fabricate sudate în vederea determinării calității
acestora, examinarea produselor fabricate
sudate în vederea determinării proprietăților
acestora, examinarea produselor fabricate
sudate în vederea determinării structurii
acestora, proiectare și testare de produse noi,
proiectare și testare în vederea dezvoltării de
produse noi, realizare de teste de control al
calității, servicii de cercetare și dezvoltare,
servicii de testare de materiale, servicii de
testare tehnică, servicii tehnice de măsurare,
servicii tehnice de măsurare și testare, testarea
produselor, verificarea calității produselor.

───────

(210) M 2021 00677
(151) 29/01/2021
(732) ANDREI CATALIN POP,

INTRAREA GLIEI 8, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

STARexpress THE
CONVENIENCE STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
închis, auriu deschis

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, închirierea spațiului
publicitar, postarea
de afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), servicii
de agenție de informații comerciale, informații
comerciale și consiliere pentru

consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
demonstrații cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, servicii de informații privind
marketing-ul, servicii de marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online
cu amănuntul, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, servicii de comparare
a prețurilor, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────
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(210) M 2021 00678
(151) 29/01/2021
(732) 2WEB INTERNATIONAL

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

(540)

2web

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

42. Servicii de programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
design de arte grafice.

───────

(210) M 2021 00679
(151) 29/01/2021
(732) JULIE'S BROWNIES S.R.L.,

STR. MEDELNICERULUI NR. 2,
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

THE FUNNY BRAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu închis,
portocaliu închis, portocaliu deschis

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
material didactice şi educative, table de scris,
tăbliţe de scris, ilustrații (tipărituri), albume
(tipărituri), almanahuri, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, cataloage, benzi desenate, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), carnete de notiţe (papetărie).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
personalizate, articole pentru acoperirea capului
personalizate.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă şi articole
pentru petrecere, jucării, jucării inteligente, jucării
pentru copii, jucării de lemn, jucării muzicale,
puzzle-uri (jucării), jocuri, jocuri de societate,
jocuri de cărţi, jocuri de sah, jocuri de table,
jocuri de domino, jocuri cu zaruri, jocuri de
masă, console de jocuri, jocuri de construcţie,
articole de joacă educative, jucării adaptate
pentru activităţi educative, articole de gimnastică
şi de sport (cu excepţia îmbrăcămintei).
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35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea de produse sub formă de
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, a aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
prin intermediul site-urilor web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea şi sistematizarea
de date şi informaţii despre produse şi
servicii prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, promovarea de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, demonstraţii cu produse,
gestiunea afacerilor comerciale, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
publicarea de texte publicitare, derularea de
campanii promoţionale, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din 16, 25 şi 28, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru produsele din
clasele 16, 25 şi 28.
40. Vopsirea ţesăturilor, vopsirea materialelor
textile, personalizarea textilelor, imprimare
pe materiale textile, gravarea fotografică a
materialelor textile, aplicare de motive pe
materiale textile, tipărirea offset, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fotogravură, servicii de gravuri.

───────

(210) M 2021 00680
(151) 29/01/2021
(732) GEORGIANA-LIVIA DIACONU,

SOS. BÂRNOVA NR. 29H,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ETIQUETTE SPECIALIȘTI

ÎN FRUMUSEȚE

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de saloane și
cabinete de înfrumusețare și de îngrijire a
frumuseții, servicii de saloane și cabinete
pentru servicii medicale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2021 00681
(151) 29/01/2021
(732) DAN-MIHAI RĂDULESCU, STR.

PAJUREI NR. 2, BL. 1, SC. A, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

20 + RĂDULESCU &
ASOCIAŢII CABINET
DE AVOCATURĂ &

MEDIERE EXPERT ÎN
LEGISLAŢIA MUNCII

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.07.01

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de mediere, servicii
de soluţionare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitraj, managementul drepturilor de autor,
auditare a conformităţii de reglementare,
auditare a conformităţii juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde la
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cererile de ofertă/consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP), servicii
de monitorizare juridică, servicii de reprezentare
juridică, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
reţele de socializare online, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), servicii
juridice in domeniul migraţiei, consiliere şi
reprezentare în domeniul dreptului muncii.

───────

(210) M 2021 00682
(151) 29/01/2021
(732) 2WEB INTERNATIONAL

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

(540)

2web SERVICES

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

42. Consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT).

───────

(210) M 2021 00683
(151) 29/01/2021
(732) 2WEB INTERNATIONAL

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

(540)
2web services

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

42. Consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT).

───────

(210) M 2021 00684
(151) 29/01/2021
(732) ROXANA-VALENTINA VASILE,

CALEA VITAN NR. 221, BL. 9,
SC. 1, ET. 7, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

THE CRÈPE AND ICE
CREAM STATION

(531) Clasificare Viena:
08.07.16; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, crem, mov,
portocaliu

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

30. Clătite, clătite americane, clătite congelate,
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
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mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), cremă de fructe, cafea, ceaiuri, cacao
şi înlocuitori ai acestora, gheaţă, îngheţată,
iaurt îngheţat şi şerbeturi, batoane de cereale
şi batoane energizante, alimente care conţin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat pentru biscotti, aluaturi
împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
arahide, arahide crocante, batoane de nuga
învelite în ciocolată, batoane din aluat prăjit
(youtiao), bezele, biscuiţi cu gust de brânză,
biscuiţi crackers, biscuiţi crackers cu aromă
de fructe, biscuiţi crocanţi, biscuiţi de graham,
biscuiţi sub formă de napolitane sărate, biscuiţi
săraţi, biscuiţi săraţi condimentaţi, boabe de
cafea învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată,
brioşe cu fructe, bucăţi de jeleu dulce din
pastă de fasole roşie (yohkan), budincă de
gris, budinci, budinci yorkshire, budinci gata
preparate, budincă de orez conţinând stafide şi
nucşoară, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată tartinabiia, ciocolată
tartinabiia conţinând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce),
îngheţate şi dulciuri, deserturi cremă instant,
deserturi cu muşii, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri îngheţate, dulciuri îngheţate
pe băţ, dulciuri nemedicinale care conţin lapte,
dulciuri nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, fondue din ciocolată, floricele cu
caramel, floricele de porumb, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolate,
gheaţă pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolate, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gogoşi cu brânză proaspătă de vaci, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
ingrediente pentru prepararea dulciurilor jeleuri
de fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marţipan,
marţipan din ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de migdale, migdale acoperite de
ciocolată, măr pane, ananas pane, banane
pane, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată proaspete, popcom aromat, porumb
procesat pentru floricele, porumb fript, porumb

prăjit, produse de patiserie aromate , , produse
de cofetărie care conţin gem, produse de
cofetărie care conţin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de praline, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan), produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu gheaţă,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetari îngheţate, produse de cofetărie
îngheţate care conţin îngheţată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie şi îngheţate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rulouri cu scorţişoară,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), sosuri
de ciocolată, specialităţi de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
tablete(dulciuri), sufleuri ca desert, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conţinând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
specialităţi de patiserie, spume, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), tablete
(dulciuri), sufleuri ca desert, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, via (cremă englezească custard).
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie , servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi îngheţate ,
servicii de vânzare cu , amănuntul în legătură
cu îngheţată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu şerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decoraţiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
îngheţate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îngheţată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu şerbeturi,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de telemarketing, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terţi, servicii de agenţii de
import şi export, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare ia
pachet şi livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online computerizate, prelucrare electronică a
comenzilor, informaţii şi asistenţă comerciale
pentru consumatori, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, comandă computerizată de stoc.
43. Furnizare de clătite şi îngheţată dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în gogoşării, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
oranizare de recepţii pentru nunţi (mâncare şi
băutură), pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, sculptură culinară,
servicii ale bistrourilor, servicii ale barurilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de ceainărie, servicii de club
pentru furnizare de mâncare şi băuturi, servicii
de mâncăruri şi băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
şi bar, servicii pentru prepararea mâncărurilor
şi a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi, servire
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
snack-baruri, consiliere în domeniul culinar,

furnizare de informaţii cu privire la prepararea
alimentelor şi băuturilor, informaţii şi consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de consultanţă cu privire la alimente, servicii
de consultanţă cu privire la tehnici de coacere,
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare, servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
şi băuturi.

───────

(210) M 2021 00685
(151) 29/01/2021
(732) SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL , SAT LEMNIA, COMUNA
LEMNIA NR. 116, JUDEŢ
COVASNA, LEMNIA, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

WHITE WOLF SUBTITLE
LOREM IPSUM

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Pături, pături-canapea, pături divan,
canapele, fotolii, somiere, articole pentru pat
cu excepţia lenjeriei, saltele, saltele cu arcuri,
saltele din spumă, saltele pentru copii, perne (de
dormit), topuri pentru saltele, saltele cu aer, altele
decât cele de uz medical.
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24. Lenjerie de pat, pilote din puf de gâscă,
plăpumi, huse pentru pilote şi plăpumi, cuverturi
de pat (pături), cuverturi umplute cu puf, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, pături tip pled, huse matlasate pentru
saltele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor
din clasele 20 si 24, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 00686
(151) 29/01/2021
(732) MENAROM S.R.L., STR.

REPUBLICII, NR. 106, JUDEŢ
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

MENAROM Cooking

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

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

21. Tigăi, tigăi non-electrice de gătit, tigăi pentru
prăjit, tigăi cu mâner, tigăi întinse pentru gătit,
oale de gătit, oale de gătit sub presiune, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile de bucătărie, ustensile de
gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz casnic),
forme (ustensile de bucătărie), veselă, articole
de bucătărie și recipiente.

───────

(210) M 2021 00691
(151) 29/01/2021
(732) PROMATERIS SA, SOS.

BUCURESTI-TARGOVISTE NR.
1, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA , BD. DECEBAL NR.
17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030968,
ROMANIA

(540)

AQUAMATERIS
Future materialised

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
verde, portocaliu

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

16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalarea
gheții, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule
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de aer, din material plastic, pentru ambalarea
sau condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă de
hârtie biodegradabilă, foi de celuloză regenerata
pentru ambalalaj, recipiente de ambalat din
celuloză regenerată, pungi de gunoi din hârtie,
pungi din hârtie pentru alimente, hârtie pentru
pungi și saci, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, pungi de
hârtie de uz casnic pentru deșeuri alimentare,
saci de gunoi din hârtie sau din material plastic.

───────

(210) M 2021 00693
(151) 29/01/2021
(732) CRISTIAN COSAT-SEBE, STR.

BAICULESTI NR. 19, BL. D9,
SC. C, AP. 85, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

el STUDIO STYLE
HAIR SKIN NAILS

STANDARD ÎN FRUMUSEŢE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 26.04.02

(591) Culori revendicate:maro închis,
portocaliu, alb

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

44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, îngrijire
cosmetică pentru persoane, servicii medicale,
saloane de frumusețe, servicii de manichiură și
de pedichiură.

───────

(210) M 2021 00694
(151) 29/01/2021
(732) S.C. VAMT EXPERT IMOB

S.R.L., STR. TARGOVISTEI,
NR.12, CONSTRUCTIA C5, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, 8E, BL.9,
AP.P03, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500163, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARTIER REZIDENTIAL VEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.11.08; 29.01.11

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

clase:
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, servicii de brokeraj, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii, servicii
de brokeraj vamal financiar, servicii privind
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, servicii
de analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, evaluare financiară a lemnului pe
picior, consultanţă în asigurări, servicii de
oferire de informaţii în domeniul asigurărilor,
administrare de cladiri cu locuinte, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
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cladiri rezidentiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spatii de cladiri,
imobiliare (managementul proprietatilor), afaceri
imobiliare, servicii de agentii imobiliare pentru
vanzarea si inchirierea de cladiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spatii
de vanzare cu amanuntul, servicii de agentie
pentru vanzarea de proprietati imobiliare pe baza
de comision, servicii financiare privind vanarea
de proprietati, servicii de listare de proprietati
imobiliare pentru inchirierea de case si pentru
inchirierea de apartamente, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, asigurare de proprietati imobiliare,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, servicii de brokeri de amanet,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, activităţi de broker imobiliar,
servicii de evaluări imobiliare, management
imobiliar.
37. Servicii de constructii civile, servicii de
constructii de cladiri rezidentiale, servicii
de constructii de cladiri comerciale, servicii
de constructii si reparatii de cladiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, servici
de constructii referitoare la cladiri pentru
locuinte, servicii de constructii de terase,
constructii metalice, constructii nemetalice,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
constructii si reparare de cladiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
servicii de tâmplărie, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), servicii de demolare a clădirilor,
închirierea maşinilor de uscat vesela, instalare
de utilități pe șantiere de consutrucții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
forajul sondelor de petrol sau de gaze,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea uşilor

şi ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, servicii de zidărie, construcţia de diguri
portuare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
servicii de tencuire, lucrari de instalaţie de apă
şi canal, repararea liniilor electrice, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţii
subacvatice, reparaţii subacvatice, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), construcţia şi repararea
depozitelor.

───────

(210) M 2021 00695
(151) 29/01/2021
(732) CORES GOMEZ ANGEL, C/

LAGUNA DEL MARQUESADO NR
42, MADRID, 28021, SPANIA

(540)

approved

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.04

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

clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente și
de băuturi, detergenți pentru uz industrial, medii
de creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură.
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2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți
și cerneluri, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
3. Preparate pentru curățare și odorizante
4. Lubrifianți și unsori industriale, ceară și lichide
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului

───────

(210) M 2021 00696
(151) 29/01/2021
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MEDICINAS TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde, galben, negru, alb, gri deschis,
albastru deschis, mov

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

35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate

televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de reclamă şi
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizarea
de informații comerciale, servicii de comenzi
online
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio şi televiziune, transmitere de programe
de televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu, exploatare de reţele
de televiziune prin cablu, difuzare de programe
radio şi de televiziune, transmitere de programe
radio şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere., radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de echipamente
pentru televiziune pentru transmisii din locaţii
exterioare, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
recepţionarea de programe de televiziune pentru
transmisia mai departe către abonaţi, asistenţă
în furnizarea de programe de televiziune
prin cablu, oferită terţilor, furnizare informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, servicii de transmisie
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de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe de
televiziune furnizate printr-un serviciu la cerere,
difuzarea la radio și televiziune.
41. Producţie de emisiuni de televiziune,
prezentare de programe de televiziune, montaj
de programe de televiziune, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct, producţie
de programe radiofonice şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele
de televiziune altele decât cele publicitare,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, formare (instruire) privind
sănătatea şi starea de bine, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, publicare
de recenzii, publicare de texte sub forma
de mijloace electronice, servicii de scriere
pentru bloguri, redactare de texte, publicare
de texte educative, editare de texte scrise,
servicii de producţie de programe de televiziune,
publicare de publicaţii medicale, publicare de
texte medicale, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, instruire în
domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
furnizare de cursuri de educaţie continuă în
domeniul asistenţei medicale, servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale şi tratamentelor
aferente, servicii de instruire în domeniul
medical, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe şi
simpozioane în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de educaţie şi instruire referitoare la asistenţa
medicală, publicare şi emitere de documente
ştiinţifice în legătură cu tehnologia medicala,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online.

───────

(210) M 2021 00697
(151) 29/01/2021
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Bebe MEDICINAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.05.01; 26.03.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:bej, galben, negru,
rosu, mov, verde, albastru închis,
albastru deschis, alb

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
și preparate dietetice, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, compuși pentru
tratarea sindroamelor asociate afecțiunilor
pulmonare, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
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băuturi pentru copii mici, pudre medicinale
pentru copii, preparate dietetice pentru copii,
copii mici (alimente pentru -), suplimente
dietetice pentru copii mici, scutece triunghiulare
pentru copii (hârtie), alimente dietetice adaptate
pentru copii, alimente pentru copii și sugari,
lapte praf pentru copii mici, praf (lapte -pentru
copii mici), creme (medicinale) pentru bebeluși și
copii, scutece pentru copii și pentru incontinență,
scutece pentru copii (din hârtie sau celuloză),
lapte praf pentru sugari și copii mici, scutece (de
unică folosință) din hârtie pentru copii, făină cu
adaos de lactate pentru copii mici
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cărți, ziare, reviste (publicații periodice),
papetarie imprimata, biblii, hârtie tip biblie,
cărți de rugăciuni, afișe, agende (tipărituri),
almanahuri (tipărituri), broșuri (tipărituri),
calendare (tipărituri), cartonașe imprimate,
fotografii, jurnale (tipărituri), periodice (tipărituri),
pliante (tipărituri), reclame tipărite, publicații
promoționale, publicații educative, reproduceri
color (tipărituri), materiale imprimate, publicații
imprimate, reproduceri artistice imprimate.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de
interes general şi în presa de specialitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de reclamă şi
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii
de publicitate şi de promovare, servicii de
publicitate pentru alte persoane, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, servicii de
informaţii comerciale, prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată în
publicitate prin radio şi televiziune, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare
pentru alte persoane, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate şi promovare,
precum şi servicii de consultanţă aferente,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi

online computerizate, organizarea afacerilor,
administrarea afacerilor, asistență în afaceri,
cercetări de afaceri pentru noile afaceri,
supervizare de afaceri, administrare de afaceri,
supervizarea administrării afacerilor, planificarea
administrării afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, organizarea administrării afacerilor,
servicii de afaceri privind înființarea de
afaceri, planificare strategică de afaceri,
managementul proiectelor de afaceri, pregătire
de statistici (afaceri), organizarea întâlnirilor
de afaceri, afaceri (consultanță profesională în
-), estimare în afaceri comerciale, consultanță
profesională în afaceri, management de
afaceri comerciale, organizarea afacerilor
(consultanță în -), planificarea afacerilor pentru
întreprinderi, asistență privind managementul
afacerilor, consultanță pentru conducerea
afacerilor, managementul și administrarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță în afaceri, consultanță în afaceri
pentru firme, furnizare de informații comerciale
(afaceri), servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de publicitate, marketing și
promovare
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, transmitere
de programe de televiziune, transmisie de
date computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, leasing
de echipamente de televiziune prin cablu,
exploatare de reţele de televiziune prin
cablu, difuzare de programe radio şi de
televiziune, transmitere de programe radio
şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii la
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filme şi programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere., radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de echipamente
pentru televiziune pentru transmisii din locaţii
exterioare, recepţionarea de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonaţi, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe
de televiziune furnizate printr-un serviciu la
cerere, servicii de telecomunicații, comunicare
prin calculator, servicii de comunicare online,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare mobila, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet.,
difuzarea la radio și televiziune

───────

(210) M 2021 00699
(151) 30/01/2021
(732) THEODOR IONASCU, STR M4 NR

2, JUD. CONSTANTA, NAVODARI,
905700, CONSTANȚA, ROMANIA
THK THEO KITE, STR M4 NR 2,
JUD. CONSTANTA, NAVODARI,
905700, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

G&W GOD BLESS WELL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de comerț online,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata.

───────

(210) M 2021 00700
(151) 30/01/2021
(732) SC GUSTULPASIUNII BY DUMI

SRL, STR. NICOLAE CARANFIL
NR. 2, BL. L12, SC. 3, ETJ. 7, AP.
84, JUD. GALATI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

BUTCHER'S Cuisine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice,de exemplu prin intermediul
site-urilor web.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/01/2021-31/01/2021

(210) M 2021 00701
(151) 30/01/2021
(732) DORIN ADRIAN PAINA, STR.

BORHANCIULUI, NR. 8A, AP. 6,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
RADU GHEORGHE BOLDOR,
STR. MIHAI VITEAZU NR. 3,
JUD. HUNEDOARA, SIMERIA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
MAREA LOJĂ PATRIOTICĂ

PROGRESISTĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale.

───────

(210) M 2021 00703
(151) 31/01/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PROASPETE DE LA
FERME romanesti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.07.08; 05.09.24; 05.07.22

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
357C), alb

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

16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicații promoționale (tipărituri), carduri de
fidelitate din hârtie sau carton, nemagnetice,
cupoane pentru reduceri tipărite, cupoane
valorice tipărite, cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, material
publicitar imprimat, fluturași publicitari, sacoșe
din hârtie sau carton și articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci şi trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci proaspete,
alune proaspete, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspăt.
32. Sucuri din fructe, sucuri din legume,
smoothie uri.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în medii de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii în legătură cu salate de fructe,
salate de legume, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, zarzavaturi proaspete,ciuperci şi
trufe proaspete, alge neprocesate pentru
consum uman, plante şi flori naturale, nuci,
alune, fructe de pădure proaspete,porumb dulce
proaspăt, sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothi uri.

───────


