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Cereri Mărci publicate în 05/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05498 29/07/2021 S.C LOOP PRODUCTIONS

S.R.L

2 M 2021 05637 29/07/2021 SYSTEM LUX WASH SRL Lux Wash

3 M 2021 05638 29/07/2021 DSA MDC CONSULTING GAL
SRL

CB CreditBox PERSONAL
ADWISER

4 M 2021 05640 29/07/2021 NEDELEA BARBER SHOP SRL Antico Barber

5 M 2021 05641 29/07/2021 SOIMOSEANU / S.C. LIQUID
MAX S.R.L.

FRESCO

6 M 2021 05642 29/07/2021 BEATRICE PETREANU Mangia Mangia CUCINA
ITALIANA

7 M 2021 05643 29/07/2021 TREND CONSULT SRL
LOBUL CREATIV SRL

the zing

8 M 2021 05644 29/07/2021 PASTERIA VICENTINA SRL Pasteria dei signori

9 M 2021 05645 29/07/2021 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVARE CULTURALA SI
ARTISTICA "RAWW'
ASOCIATIA MINIMORUM

VENETIC

10 M 2021 05646 29/07/2021 S.C. WIND SOFT GRUP S.R.L. 8TEAM ERP

11 M 2021 05648 29/07/2021 GR. SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI & EMPORIKI
ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON

CLINEA

12 M 2021 05649 29/07/2021 GR. SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANKI & EMPORIKI
ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON &
PHARMAKEFTIOKON EIDON

clinèa

13 M 2021 05650 29/07/2021 MIHAI BREBU JORTOUR

14 M 2021 05651 29/07/2021 ELEFANT ONLINE SA elefant marketplace

15 M 2021 05652 29/07/2021 S.C. ANTIBIOTICE S.A. Clafen

16 M 2021 05653 29/07/2021 MINDEA STEFAN-ALEXA CHIRURGIE ULTRA MINIM
INVAZIVĂ

17 M 2021 05654 29/07/2021 ORIZONT SIGHETU
MARMAŢIEI SRL

Celebrate the glow of life!

18 M 2021 05655 29/07/2021 NICOLAE ZATIC ALLONX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2021 05656 29/07/2021 ACM BRANDS DISTRIBUTION

SRL
MOLECULE Gin

20 M 2021 05658 29/07/2021 GDPR VIRTUAL HUB S.R.L. Reach NoBreach by GDPR
Virtual Hub

21 M 2021 05659 29/07/2021 MARIAN LUCIAN CRISTACHE marhaba ARABIC ESSENCE

22 M 2021 05660 29/07/2021 LICIU TANCĂU S.R.L. MATTO

23 M 2021 05661 29/07/2021 ÖSTERREICHISCHE
HAGELVERSICHERUNG
VERSICHERUNGSVEREIN AUF
GEGENSEITIGKEIT

AA AGRA ASIGURARI Recoltaţi
în siguranţă !

24 M 2021 05662 29/07/2021 Apollo Methods SRL Apollo arts

25 M 2021 05663 29/07/2021 IONUŢ BALTEŞI
IONUŢ RĂZVAN PLETEA

ORALSTORE smile unlimited

26 M 2021 05666 29/07/2021 ADRIAN RUSU Eyes-Aid

27 M 2021 05667 29/07/2021 COFFEE & CYCLING S.R.L. SPIŢE COFFEE & CYCLING

28 M 2021 05668 29/07/2021 LOXIA BIT TRADE SRL Pufulina

29 M 2021 05669 29/07/2021 CEZAR PROFIGHT SRL CEZAR
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(210) M 2021 05498
(151) 29/07/2021
(732) S.C LOOP PRODUCTIONS S.R.L,

STR. ION TUCULESCU, NR 19,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031611,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

41. Productia de programe radio si de
televiziune, productia de spectacole, furnizarea
de programe de televiziune, nedescarcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
furnizarea online de imagini video, servicii
de divertisment, servicii de amuzament,
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestatiilor live.

───────

(210) M 2021 05637
(151) 29/07/2021
(732) SYSTEM LUX WASH SRL, CALEA

REPUBLICII 47, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Lux Wash

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru ( HEX
#2b2a29), verde (HEX #009846), alb
(HEX #fefefe), rosu (HEX #e31e23)

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

37. Instalare de utilaje, reparații de utilaje,
servicii de instalare pentru utilaje, servicii de
întreținere a utilajelor.
42. Testare de utilaje, monitorizarea stării
utilajelor.

───────

(210) M 2021 05638
(151) 29/07/2021
(732) DSA MDC CONSULTING GAL

SRL, STR. OTELARILOR NR. 1,
CAMERA 2, BL. D18, SC. 1, ET. 10,
AP. 62, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

CB CreditBox
PERSONAL ADWISER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Platforme de software colaborative
(software), software pentru plăţi, platforme de
software de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
pentru procesarea plăţilor electronice către
şi de la alte persoane, aplicaţii software
descărcabile, software de calculator pentru
gestionarea tranzacţiilor financiare, programe de
calculator pentru aspecte financiare.
35. Publicitate, furnizare şi închiriere de spaţiu,
timpi şi mijloace de publicitate, compilare
de date în baze de date electronice,
compilare de baze de date computerizate,
marketing financiar, marketing digital, marketing
direct, administrare de registre financiare,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, consultanţă privind
eficienţa afacerilor, consultanţă în management,
publicare de materiale şi texte publicitare.
36. Brokeraj de credite, intermediere de credite,
intermediere de credite personale, servicii de
intermediere de credite, intermediere de credite
în rate, intermediere pentru acordarea de
credite comerciale, servicii de intermediere de
credite auto, gestionare de credite, consiliere
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privind creditele, servicii de creditare, servicii de
creditare reînnoibile, servicii de creditare pentru
achiziţia de servicii, servicii de împrumut şi
creditare, servicii de consiliere privind creditarea,
servicii de creditare pentru vehicule motorizate,
finanţarea creditelor imobiliare, rating de credit,
servicii de rating de credit, elaborare de rapoarte
privind ratingul de credit, consultanţă referitoare
la credit, agenţii de credit, consultanţă financiară
privind împrumuturile.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizarea şi conducerea de workshop uri,
organizare de seminarii, furnizare de seminare
online de formare, organizarea de cursuri
educative în domeniul finanţelor, organizarea
de cursuri de pregătire în domeniul finanţelor,
asistenţă profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanţelor, publicare de texte,
redactare de texte altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 05640
(151) 29/07/2021
(732) NEDELEA BARBER SHOP SRL,

BULEVARDUL DECEBAL NR. 12,
CAMERA 1, BL. S7, SC. 1, ET. 5,
AP. 15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Antico Barber

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.02

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

44. Servicii de îngrijiri medicale, servicii de
igienă corporală şi de frumuseţe oferite
de persoane sau de unităţi persoanelor şi
animalelor.

───────

(210) M 2021 05641
(151) 29/07/2021
(732) SOIMOSEANU / S.C. LIQUID MAX

S.R.L., BLD. DOROBANTILOR NR.
669, LOT 1, CONSTRUCTIA C1,
JUDEŢ BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
FRESCO

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, compoziţii pentru
curăţarea geamurilor, detartranţi de uz casnic,
degresanţi pentru curăţare, produse de
degresare, altele decât cele folosite în procese,
detergent pentru spălare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, detergenţi pentru spălarea
vaselor, detergenţi pentru vasul wc, geluri
de curăţare pentru wc-uri, lichide degresante,
preparate de curăţare pentru plăci de gresie,
preparate de curăţare pentru sticlă, preparate
pentru înălbire (decoloranţi) de uz casnic,
produse de curăţat pentru toalete, produse de
degresare, altele decât cele folosite in procesele
de fabricaţie, produse de înălbire de uz
casnic, produse pentru curăţarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru curăţarea pardoselilor,
produse pentru curăţarea tapiţeriei, produse
pentru lustruirea podelelor, săpun lichid pentru
spălarea vaselor, săpun de uz casnic, substanţe
degresante, tablete pentru maşini de spălat
vase.

───────
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(210) M 2021 05642
(151) 29/07/2021
(732) BEATRICE PETREANU,

STR. DECEBAL 19, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
90669, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Mangia Mangia
CUCINA ITALIANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 11.01.04;
26.11.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 5545
CP)

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.

───────

(210) M 2021 05643
(151) 29/07/2021
(732) TREND CONSULT SRL, STR.

MENUETULUI NR.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
LOBUL CREATIV SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.273,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

the zing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

41. Servicii de educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), team-building-uri, servicii oferite
de ateliere de formare, organizare de cursuri
de dezvoltare personala, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de informații
în materie de educație, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, învățare prin joaca (servicii de
educație), învățare experentiala (servicii de
educație).

───────
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(210) M 2021 05644
(151) 29/07/2021
(732) PASTERIA VICENTINA SRL,

SAT VALENI NR 8, CAMERA 1,
JUDETUL ARGES, COMUNA
SALATRUCU, 500113, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Pasteria dei signori

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 08.07.03; 26.01.03;
03.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 05645
(151) 29/07/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVARE CULTURALA
SI ARTISTICA "RAWW', STR.
GHERDEAL NR 86, JUDETUL
SIBIU, BRUIU, SIBIU, ROMANIA
ASOCIATIA MINIMORUM, STR.
SOMARTIN NR 213, JUDETUL
SIBIU, BRUIU, SIBIU, ROMANIA

(540)
VENETIC

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

41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, servicii al caror scop
esential este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de prezentare
a operelor de arta plastica sau literatura
publicului, in scopuri culturale sau educative,
activitati de divertisment, sportive si culturale,
organizarea spectacolelor, organizarea de
seminarii, organizarea festivalurilor, organizarea
de cursuri, organizarea de ateliere, organizarea
de expozitii, organizarea de ateliere de formare
profesionala, educatie muzicala, formare
muzicala, divertisment muzical, expozitii de
arta, impresariere de artisti, management
artisctic, organizarea de evenimente culturale
si artistice, servicii culturale, servicii artistice,
servicii muzicale, servicii educationale si de
instruire referitoare la arte si mestesuguri.

───────
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(210) M 2021 05646
(151) 29/07/2021
(732) S.C. WIND SOFT GRUP S.R.L.,

BULEVARDUL THEODOR
PALLADY, NR. 47, CLADIREA HBC,
INTRAREA A, CAMERA 21, ET. 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032266,
ROMANIA

(540)

8TEAM ERP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04; 27.07.01

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

clase:
9. Programe pentru calculatoare, programe
de operare pentru calculatoare, programe
informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
programe de calculator pentru căutare în
conținutul calculatoarelor și a rețelelor de
calculatoare prin telecomandă.
42. Elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, actualizare de programe de
calculatoare pentru terți, proiectare de software,
proiectare personalizată de software, proiectare
de software pentru terți, proiectare de sisteme
software grafice, proiectare de software pentru
drivere, proiectare de software de realitate
virtuală, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, proiectare și dezvoltare
de software antivirus, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, proiectare
de software pentru jocuri video, proiectare
de software pentru procesarea semnalului
digital, proiectare și dezvoltare de software de
calculator, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii it, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), servicii it pentru protecția
datelor, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii it în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii

de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), testare, autentificare și
controlul calității, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, cercetare
privind prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de
rețele de calculatoare, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
gestionarea motoarelor de căutare, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, punerea la
dispoziție de instalații pentru centre de date,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, rezervarea problemelor de
hardware și software pentru computere, servicii
consultative și informații despre periferice de
calculator, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în materie de design
de pagini web, consultanță în materie de
design web, consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online
și pe internet, creare de site-uri pe internet,
creare și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), creare, proiectare și întreținere de
pagini web, design de pagini principale și
pagini web, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, dezvoltarea produselor
pentru terți, consultanță de către experți
privind tehnologia, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
consultanță tehnologică, dezvoltare de noi
tehnologii pentru terți.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/07/2021

(210) M 2021 05648
(151) 29/07/2021
(732) GR. SARANTIS ANONYMI

VIOMICHANIKI & EMPORIKI
ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON , 26
AMAROUSIOU - HALANDRIOU
STR., 151 25 MAROUSI, ATHENS,
GRECIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)
CLINEA

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

3. Uleiuri bronzante, produse cosmetice, loţiuni
pentru bronzare, geluri pentru bronzare, creme
pentru bronzare, produse de protecţie solară,
creme şi loţiuni pentru bronzat, creme cu
protecţie solară, loţiuni cu protecţie solară (de
uz cosmetic), batoane cu protecţie solară,
cremă cu protecţie solară rezistentă la apă,
creme după plajă, produse pentru hidratare
după expunerea la soare, loţiuni după plajă,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic, uleiuri
pentru protecţie solară (cosmetice), produse de
parfumerie , săpunuri, săpun lichid, machiaj
pentru faţă, cremă pentru ochi, creme pentru
buze, creme pentru faţă de uz cosmetic,
loţiune tonică pentru faţă, corp şi mâini,
măşti de faţă pentru toaletă, creme cosmetice
pentru dus, geluri pentru dus, spumă de
baie, loţiuni de corn, emulsii de corp, creme
pentru corp, loţiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice exfoliante pentru
corp, uleiuri pentru corp şi pentru faţă,
cremă cosmetica pentru mâini, ser de faţă
de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, serumuri de înfrumuseţare,
produse hidratante, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), măşti hidratante
pentru piele, produse hidratante antiîmbătrânire,
produse hidratante antiîmbătrânire de uz
cosmetic, produse pentru hidratarea pielii,
produse de demachiere , creme pentru
demachiere, qeluri nentru demachiere, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
lapte demachiant, șerveţele impregnate cu

preparate pentru demachiere, măşti cosmetice
de curăţare pentru faţă, șerveţele de unică
folosinţă, impregnate cu substanţe de curăţare,
pentru faţă, deodorante şi antiperspirante de uz
uman sau veterinar, preparate cosmetice pentru
slăbire, corectoare pentru linii şi riduri, produse
cosmetice exfoliante pentru ten, produse
exfoliante de uz cosmetic, măşti pentru faţă.

───────

(210) M 2021 05649
(151) 29/07/2021
(732) GR. SARANTIS ANONYMI

VIOMICHANKI & EMPORIKI
ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON &
PHARMAKEFTIOKON EIDON , 26
AMAROUSIOU - HALANDRIOU
STR., 151 25 MAROUSI, ATHENS,
GRECIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

clinèa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Uleiuri bronzante, produse cosmetice, loțiuni
pentru bronzare, geluri pentru bronzare, creme
nentru bronzare, produse de protectie solară:
creme si lotiuni pentru bronzat, creme cu
protecție solară, loțiuni cu protecție solară (de
uz cosmetic), batoane cu protecție solară,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
creme după plajă, produse pentru hidratare
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după expunerea la soare, loțiuni după plajă,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic, uleiuri
pentru protecție solară (cosmetice), produse
de parfumerie, săpunuri, săpun lichid, machiaj
pentru față, cremă pentru ochi, creme pentru
buze, creme pentru față de uz cosmetic,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini,
măști de față pentru toaletă, creme cosmetice
pentru duș, geluri pentru dus, spumă de
baie, lotiuni de corp, emulsii de corp, creme
pentru corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice exfoliante pentru
corp, uleiuri pentru corp și pentru față,
cremă cosmetica pentru mâini, ser de față
de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, serumuri de înfrumusețare,
produse hidratante, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), măști hidratante
pentru piele, produse hidratante antiîmbătrânire,
produse hidratante antiîmbătrânire de uz
cosmetic, produse pentru hidratarea pielii,
produse de demachiere, creme pentru
demachiere, geluri pentru demachiere, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
lapte demachiant, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, măști cosmetice
de curățare pentru față, șervețele de unică
folosință, impregnate cu substanțe de curățare,
pentru față, deodorante și antiperspirante de uz
uman sau veterinar, preparate cosmetice pentru
slăbire, corectoare pentru linii și riduri, produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
exfoliante de uz cosmetic, măști pentru față.

───────

(210) M 2021 05650
(151) 29/07/2021
(732) MIHAI BREBU, BD. ARMATEI, NR.

40, BL. B, AP. 12, JUDETUL TIMIS,
SAT GIROC, COMUNA GIROC,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

JORTOUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, creme cosmetice, creme parfumate,
creme exfoliante, creme anticelulitice, creme
antirid, creme hidratante, creme pentru corp,
creme pentru față, creme anti-îmbătrânire,
creme de piele nemedicinale, creme și
loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
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machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii.
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste, curele
(accesorii vestimentare).
35. Publicitate, management de afaceri,
administrare de afaceri, lucrări de birou,
consultanță în managementul afacerilor, inclusiv
asistență și consultanță la înființarea de
magazine de vânzare cu amănuntul în domeniul
produselor cosmetice, parfumuri, articole de
toaletă, creme și produse de tratament,
organizare de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor (pentru terți),
merchandising, marketing pentru magazine cu
autoservire, servicii de vânzare cu ridicata

şi cu amănuntul cu privire la cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
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pielii, servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul cu privire la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste, curele
(accesorii vestimentare).

───────

(210) M 2021 05651
(151) 29/07/2021
(732) ELEFANT ONLINE SA, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR. 5-7, ET.
5, SECTOR 2, BUCURESTI, 70000,
ROMANIA

(540)
elefant marketplace

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 05652
(151) 29/07/2021
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.

VALEA LUPULUI NR. 1, JUDETUL
IASI, IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

Clafen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.07.23

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286 C), portocaliu (Pantone 1505
C), albastru (Pantone 299 C), rosu
(Pantone 186 C), alb

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare, unguente de uz farmaceutic,
medicamente de uz veterinar, supozitoare.

───────
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(210) M 2021 05653
(151) 29/07/2021
(732) MINDEA STEFAN-ALEXA, STR.

OITUZ NR. 29, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA , CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

CHIRURGIE ULTRA
MINIM INVAZIVĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.14

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistență medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, îngrijire medicală,
servicii de chirurgie medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2021 05654
(151) 29/07/2021
(732) ORIZONT SIGHETU MARMAŢIEI

SRL, STR. PLEVNEI NR. 3,
JUD. MARAMUREŞ, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

Celebrate the glow of life!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 05655
(151) 29/07/2021
(732) NICOLAE ZATIC, ANENII NOI,

COMUNA HÎRBOVĂŢ, MD-6524,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M.LEONTINA BANCIU
NR. 6, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALLONX
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(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 14.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate şi marketing, asistență
comercială în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, asistență privind managementul
activităţilor comerciale, servicii de intermediere
comercială, servicii de comerț cu
amănuntul a materialelor pentru plombarea
dinţilor, aparatelor şi instrumentelor dentare,
echipamentelor stomatologice, implanturilor
dentare, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de vânzare cu ridicata a
materialelor pentru plombarea dinţilor, aparatelor
şi instrumentelor dentare, echipamentelor
stomatologice, implanturilor dentare.
44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05656
(151) 29/07/2021
(732) ACM BRANDS DISTRIBUTION

SRL, SPATARULUI 27, AP 1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020335,
ROMANIA

(540)

MOLECULE Gin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.01

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

33. Gin și alte băuturi alcoolice, cu excepția berii.
───────

(210) M 2021 05658
(151) 29/07/2021
(732) GDPR VIRTUAL HUB S.R.L.,

INTRAREA DIFUZORULUI NR. 2,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Reach NoBreach by
GDPR Virtual Hub

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 14.05.21; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151 C), negru (Pantone BLACK 6C),
magenta (Pantone 248 C), alb

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, benzi înregistrate, date înregistrate
pe suport magnetic, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preprogramate, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, film holografic,
fișiere de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, suporturi de date care conțin
tipuri de caractere memorate, suporturi de
date magnetice pre-înregistrate, suporturi
de înregistrare (optice), aplicaţii software,
(film de) desene animate, aparatură
didactică audiovizuală, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
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calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
calculatoare, semne digitale, asistenţi personali
digitali (APD), unităţi de disc pentru calculatoare,
fişiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, agende
electronice, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, afişaje numerice
electronice, dicţionare electronice portabile,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, suporturi magnetice de date,
monitoare (programe de calculator), playere
media portabile, computer game software,
downloadable, materiale didactice, software de
calculator utilizat pentru a furniza informații
utilizatorilor în domeniile confidențialității online
și colectării, stocării, transferului, procesării
și utilizării datelor online, aplicații software
pentru furnizarea de informații cu privire la
educație și informații, date, știri și articole,
privind cercetarea juridică și aspecte juridice,
nedescărcabile, software de prelucrare a datelor,
sisteme de procesare de date, software
de securitate, software pentru asigurarea
securității poștei electronice, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
de securitate descărcabil pentru calculatoare,
software de calculator pentru detectarea
pericolelor pentru rețelele de calculatoare,
software pentru detectarea de amenințări,
software de protejare a confidențialității,
programe de calculator (software descărcabil)
pentru prelucrarea și gestionarea datelor
cu caracter personal, software (programe
înregistrate) pentru prelucrarea și gestionarea
datelor cu caracter personal, software de
calculator pentru responsabilii cu protecția
datelor cu caracter personal, software pentru
protecția datelor cu caracter personal și a vieții
private.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii

de birou), licitare, postarea de afişe publicitare,
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
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comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de informare a
consumatorilor, studii de risc comercial și studii
de piață în domeniul gestionării și prelucrării
datelor cu caracter personal, servicii de
consiliere privind prelucrarea datelor, securitatea
datelor și protecția datelor, furnizarea de
directoare de afaceri ale profesioniștilor pentru
a ajuta la respectarea reglementărilor privind
protecția datelor.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele
de date, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, comunicaţii prin telefon, comunicaţii

prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, servicii de agenţie de presă, furnizarea
de forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, difuzarea prin intermediul
televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless), furnizarea accesului
la instrumente și aplicații și browsere bazate
pe web care permit utilizatorilor să acceseze
informații, date, știri și articole, în materie juridică,
furnizarea accesului la platforme, browsere
și instrumente bazate pe web, permițând
utilizatorilor să acceseze informații, date și
rapoarte referitoare la legislație, probleme
de reglementare, reglementări legale, practici
de conformitate, protecția datelor, securitatea
datelor și prelucrarea datelor, furnizarea
accesului la o rețea electronică pentru găsirea
informațiilor, inclusiv informații referitoare
la legislație, probleme de reglementare,
reglementări legale, practici de conformitate,
protecție a datelor, securitate și prelucrare a
datelor.
41. Academii (educaţie), antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
prin corespondenţă, transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
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reţea computerizată, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilităţi pentru
muzee (prezentări, expoziţii), servicii de reporteri
de ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, pregătire referitoare la
procesarea datelor.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web, crearea şi proiectarea pentru terţi de

indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SAAS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, consultanță cu privire la securitatea
datelor, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
consultanță în materie de securitate informatică,
servicii de teste de conformitate, controlul
calității, certificare (controlul calității), analiza
amenințărilor securității informatice pentru
protecția datelor, servicii de securitate a datelor
(paravane de protecție (firewall)), programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, furnizarea de programe de
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gestionare a riscului securității informatice,
proiectare și dezvoltare de sisteme de securitate
a datelor electronice, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, programare de securitate
pe internet, actualizare de software de
calculator cu privire la siguranța calculatorului
și prevenirea riscurilor informatice, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare și
tranzacțiile computerizate, monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
software ca serviciu (SAAS) care include
software pentru conformitatea legală și de
reglementare și audit în domeniul legilor
și reglementărilor privind confidențialitatea
datelor de pe internet, software ca serviciu
(SAAS) care conține software utilizat pentru
a respecta legislația privind protecția datelor,
servicii tehnologice în domeniul protecției
datelor și securității sistemelor informaționale,
analiza riscurilor și analiza impactului în
domeniul protecției datelor cu caracter personal,
protecției confidențialității, securității sistemelor
de informații, proiectare, dezvoltare și întreținere
de programe și software de calculator referitoare
la protecția datelor, securitatea datelor și
prelucrarea datelor, analiza amenințărilor la
adresa securității computerului pentru protecția
datelor, servicii software ca serviciu (SAAS),
și anume, găzduire de software pentru
utilizare de către alții, pentru a fi utilizate
în conformitate cu regulamentul general al
ue privind protecția datelor, furnizarea utilizării
temporare a instrumentelor software online care
nu pot fi descărcate referitoare la regulamentul
general de protecție a datelor (GDPR), controlul
și auditul proceselor de prelucrare a datelor cu
caracter personal.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, servicii juridice, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, consultanţă în proprietate intelectuală,
închirierea numelor de domenii pe internet,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică a
licenţelor, servicii juridice in în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la 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, mediere, servicii
de reţele de socializare online, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), servicii
prestate de avocați consultanți, servicii juridice
referitoare la exploatarea drepturilor de
transmisie, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice pro bono, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice privind
procedurile referitoare la drepturi de proprietate
industrială, servicii juridice privind negocierea
și întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii juridice privind
acordare de drepturi de autor, servicii juridice
pentru înființarea și înregistrarea firmelor, servicii
juridice legate de drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice legate de afaceri,
servicii juridice legate de achiziția de drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice cu
privire la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență, servicii juridice (paralegale),
servicii furnizate de avocați pledanți, servicii
de înregistrare legală, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de transfer de proprietăți
(servicii juridice), servicii de supraveghere
juridică, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de mediere juridică, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
informare în materie de standarde comerciale,
servicii de informare pe probleme legale,
servicii de informare cu privire la drepturile
consumatorului, servicii de expertiză judiciară,
servicii de contencios, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
servicii de consultanță profesională cu privire
la încălcarea drepturilor de autor, servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, servicii de
consultanță privind protecţia datelor cu caracter
personal, servicii de consultanță privind aspecte
legale în materie de franchising, servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, servicii
de consultanță juridică, servicii de consultanță
cu privire la proprietatea industrială, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii
de consiliere pentru alegerea numelui de
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domeniu, servicii de consiliere juridică, servicii
de consiliere cu privire la protecția proprietății
intelectuale, servicii de consiliere cu privire la
drepturile de proprietate intelectuală, servicii de
consiliere cu privire la drepturile consumatorilor
(consiliere juridică), servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, servicii de cercetare
de informații juridice, servicii de autorizare,
servicii de asistență pentru litigii, servicii de
asistență legală, servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, servicii de arbitraj
în legătură cu relațiile industriale, servicii
de anchete juridice, servicii de acordare de
licențe privind fabricarea de produse (servicii
juridice), revizuirea standardelor și practicilor
în vederea asigurării conformității cu legile
și reglementările, pregătirea regulamentelor,
pregătirea de rapoarte juridice, nume de
domenii (înregistrare de -) (servicii juridice),
înregistrarea numelor de domeniu pentru
identificarea utilizatorilor pe o rețea globală
de calculatoare (servicii legale), înregistrare
de nume de domenii pentru identificarea
utilizatorilor unei rețele globale de calculatoare,
închiriere de nume de domeniu de internet,
licențierea de baze de date (servicii juridice),
licențierea conceptelor de franciză (servicii
juridice), licențierea cercetării și dezvoltării
(servicii juridice), licențiere de materiale tipărite
(servicii juridice), intermediere în proceduri
juridice, furnizarea de informații cu privire la
servicii juridice, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizare de informații în domeniul
juridic, furnizare de informații judiciare, furnizare
de informații despre servicii juridice pe un site
web, furnizare de informații despre drepturile
de proprietate industrială, contencios (servicii de
-), consultanță profesională legală în materie
de francize, consultanță privind înregistrarea de
nume de domenii, consultanță privind acordarea
de licențe pentru software de calculator,
consultanță pentru afaceri juridice personale,
consultanță oferită de experți pentru problemele
juridice, consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consultanță în materie
de litigii, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, consiliere și reprezentare
juridică, consiliere în domeniul proprietății
intelectuale, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, consiliere juridică legată de franchising,
consiliere juridică, consiliere cu privire la litigii,
compilare de informații juridice, cercetări juridice,
autentificare de documente juridice, asistență
pentru litigii asistată de calculator, asistență
juridică la întocmirea contractelor, administrarea
juridică a licențelor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe

(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
consultanță privind respectarea reglementărilor
în domeniile confidențialității online și colectării,
stocării, transferului, procesării și utilizării datelor
online, servicii de consultanță în domeniul
confidențialității online și legilor, reglementărilor
și cerințelor privind securitatea datelor și
confidențialității online, furnizarea unui site
web care conține informații despre dezvoltarea
legislației privind confidențialitatea, securitatea
și guvernanța datelor, gestionarea datelor în
domeniile confidențialității online și colectării,
stocării, transferului, procesării și utilizării datelor
online, servicii juridice în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, protecției vieții
private, drepturilor și libertăților fundamentale și
securitatea sistemului informațional, examinarea
standardelor și practicilor, în special prin audit,
pentru a verifica conformitatea acestora cu
legile și reglementările, furnizarea de informații
despre dezvoltarea legilor privind guvernanța,
securitatea și confidențialitatea datelor de pe un
site web (servicii juridice), cercetarea juridică
și actualizarea documentației juridice în ceea
ce privește reglementările legate de gestionarea
datelor cu caracter personal, consiliere
juridică privind protecția datelor cu caracter
personal, consiliere juridică privind respectarea
reglementărilor privind confidențialitatea și
colectarea, stocarea, transmiterea, prelucrarea
și utilizarea datelor, consiliere juridică cu privire
la cerințele privind confidențialitatea pe internet
și datele de pe internet, precum și securitatea
confidențialității, consiliere juridică constând în
furnizarea unui site web care conține informații
despre dezvoltarea reglementărilor privind
confidențialitatea, securitatea și gestionarea
datelor, furnizarea de bloguri și surse de social
media care oferă aspecte legislative și juridice,
jurisprudență și actualizări statutare, informații
cu privire la deciziile judecătorești recente, știri
și informații juridice și analize juridice, servicii
juridice online referitoare la gdpr, revizuirea
standardelor și practicilor legate de afaceri,
protecția datelor și prelucrarea datelor, revizuirea
standardelor și practicilor pentru a asigura
conformitatea cu regulamentul general privind
protecția datelor (gdpr).

───────
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(210) M 2021 05659
(151) 29/07/2021
(732) MARIAN LUCIAN CRISTACHE,

BLD. 1 MAI NR. 31, BL. C11, SC.
B, ET. 1, AP. 51, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

marhaba ARABIC ESSENCE

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.

───────

(210) M 2021 05660
(151) 29/07/2021
(732) LICIU TANCĂU S.R.L., STR.

EROILOR NR. 6, BL. A2, SC.
D, ET. 4, AP. 74, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

MATTO

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 08.01.07; 08.07.04; 08.07.10;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, negru, roșu,
alb, maro, verde, portocaliu

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
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consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
restaurante, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, întocmirea

ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ în legătură cu produse
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
preparate alimentare, servicii de comerţ în
legătură cu sandvişuri, servicii de comerţ în
legătură cu hamburgeri, servicii de comerţ în
legătură cu mâncare gătită, servicii de comerţ
în legătură cu sosuri, servicii de comerţ în
legătură cu băuturi, servicii de comerț în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de comerţ în legătură cu dulciuri, servicii de
comerț în legătură cu chifle, servicii de comerț
în legătură cu pizza, servicii de comerț în
legătură cu salate, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
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de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii oferite de pizzerie, servicii
de fast-food, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi.

───────

(210) M 2021 05661
(151) 29/07/2021
(732) ÖSTERREICHISCHE

HAGELVERSICHERUNG
VERSICHERUNGSVEREIN
AUF GEGENSEITIGKEIT,
LERCHENGASSE 3-5, VIENA,
1081, AUSTRIA

(540)

AA AGRA ASIGURARI
Recoltaţi în siguranţă !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.02; 29.01.03;
29.01.06

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#6b9603), alb

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

36. Asigurări, servicii de asigurare.
───────

(210) M 2021 05662
(151) 29/07/2021
(732) Apollo Methods SRL, STR.

CĂRĂRUIA NR. 1, CONSTRUCŢIA
C2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Apollo arts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.18; 21.03.25

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

35. Publicitate online, publicitate radiofonică,
publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, servicii de publicitate,
organizarea de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în reviste, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii promoționale de publicitate, servicii de
publicitate exterioară, promovare (publicitate) de
concerte, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate și marketing, servicii de promovare
și publicitate, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate în presă, negociere de contracte de
publicitate, servicii de reclamă şi publicitate,
colectarea de informații privind publicitatea,
servicii de publicitate și de promovare,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de publicitate furnizate prin Internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru industria literară,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, servicii de publicitate pentru vânzarea
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de produse, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
pulicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, pregătire de liste de
adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe Internet,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, administrare
a afacerilor pentru muzicieni, administrare
de certificări profesionale (vocaționale),
administrare de programe de schimburi
culturale și educative, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza în
domeniul marketingului, castinguri pentru artiști
(selecție de personal), căutare de sponsorizare,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, creare de texte publicitare și în scop
promoțional, creare de texte publicitare, crearea
materialului publicitar, difuzare de materiale de

reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe Internet, difuzarea de
materiale publicitare şi promoţionale, difuzare
de material publicitare prin poştă, difuzare
de material publicitare online, difuzarea de
anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
distribuire de pliante publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, 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, 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
41. Educație, cursuri de dezvoltare personala,
instruire, furnizarea de instruire (lecții de muzică,
dans, dans sportiv,balet, gimnastica ritmica,
teatru, arte plastice), divertisment, activități
culturale, organizarea de tabere si excursii cu
specific artistic si sportiv, servicii oferite de
o școală de muzică si dans, organizarea de
cursuri (inclusiv cursuri on line) pentru a învăță
să cânți la instrumente muzicale, servicii de
informații, consiliere și consultanță referitoare
la serviciile menționate anterior, evenimente
culturale, respectiv concerte, concursuri, audiții,
recitaluri, organizare de spectacole, producție
audio video, toate aceste servicii desfășurate in
cadrul si in legătură cu o școala de arte.
42. Creare şi întreţinere de pagini web.

───────
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(210) M 2021 05663
(151) 29/07/2021
(732) IONUŢ BALTEŞI, STR. EROILOR

REVOLUȚIEI 22 DEC. 1989 NR.
3, ET. 2, AP. 5, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA
IONUŢ RĂZVAN PLETEA, ALE.
MOZAICULUI NR. 4, BL. B1,
SC. A, ET. 4, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ORALSTORE smile unlimited

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii oferite de magazin online pentru
produse de igienă orală, strângerea la un loc
în avantajul terţilor a produselor diverse din
producţie proprie şi a unor terţi, în special
produse de igienă orală (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 vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse diverse, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 05666
(151) 29/07/2021
(732) ADRIAN RUSU, ALEEA

CASTANILOR, JUDEŢUL
HUNEDOARA, LUPENI, 335600,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Eyes-Aid

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04; 02.09.14

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

clase:
9. Software pentru gestionarea unui magazin
online, ochelari, ochelari (optică), ochelari
antiorbire, ochelari antipraf, ochelari inteligenți,
ochelari 3d, ochelari corectori, ochelari
antireflex, ochelari fantezie, apărători pentru
ochelari, suporturi pentru ochelari, ochelari
de schi, ochelari pentru cicliști, lentile pentru
ochelari, sticlă de ochelari, ochelari de sport,
cordoane pentru ochelari, săculeți pentru
ochelari, ochelari pentru mărit, brațe pentru
ochelari, ochelari de soare, ochelari pentru
machiaj, lentile pentru ochelarii, rame de
ochelari nemontate, ochelari cu lentile polarizate,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, șnururi pentru ochelari fără brațe, ochelari
de vedere (articole optice), etuiuri pentru ochelari
de soare, ochelari de vedere pentru copii, tocuri
pentru ochelari fără brațe, etuiuri pentru ochelari
fără brațe, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari de corecție pentru daltonism, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, pernițe
din silicon pentru nas, pentru ochelari, ochelari
de soare pentru animale de companie, ochelari
cu lentile de soare atașabile (clip-on), ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal
și plastic, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
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telefoane inteligente sub formă de ochelari,
ochelari cu prescripție medicală pentru înot,
lentile optice pentru ochelarii de soare, tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, suporturi
de nas pentru ochelari de soare, ochelari
de soare pe bază de prescripție, ochelari de
soare în ton cu moda, pernuțe de nas pentru
ochelari, rame din metal pentru ochelari, rame
din plastic pentru ochelari, lentile de schimb
pentru ochelari, tocuri de ochelari de vedere,
brațe pentru ochelari de soare, suporturi de
nas pentru ochelari, lănțișoare pentru ochelari
de soare, ochelari de protecție pentru înot,
ochelari de protecție pentru zapadă, rame pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari de
soare, lentile pentru ochelari de vedere, ochelari
pentru tir (articole optice), lentile pentru ochelari
de soare, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
rame de ochelari fără brațe, ochelari cu cameră
video, ochelari de realitate virtuală, ochelari 3D
pentru televizor, protecții laterale pentru ochelari,
ochelari cu vedere nocturnă, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari cu prescripție medicală,
lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari de
soare, ochelari pentru scufundare liberă, ochelari
tip mască, ochelari de protecție, ochelari de
înot, rame de ochelari, ochelari pentru scafandri,
tocuri de ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
sudură, ochelari pentru motocicliști, piese pentru
ochelari, brațe de ochelari, etuiuri de ochelari,
ochelari fără brațe, ochelari pince-nez, ochelari
de ghețari, ochelari de citit, lentile pentru ochelari
de vedere, ochelari.

───────

(210) M 2021 05667
(151) 29/07/2021
(732) COFFEE & CYCLING S.R.L.,

STR. AUREL LAZAR NR. 1,
PARTER, SPATIU COMERCIAL 1,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

SPIŢE COFFEE & CYCLING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.04.18

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

43. Servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de restaurant și bar, furnizare de informații
despre servicii de bar, furnizare de informații
cu privire la servicii de bar, servicii oferite de
snack-baruri, servicii de catering, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, închiriere
de echipament de catering.

───────
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(210) M 2021 05668
(151) 29/07/2021
(732) LOXIA BIT TRADE SRL, STR.

RODNICIEI NR.19, AP.8, JUD.
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540569,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Pufulina

(531) Clasificare Viena:
03.05.03; 27.05.01; 26.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis, maro,
alb, negru, verde închis, bej, roz

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

3. Șervețele parfumate de uz casnic, șervețele
pentru față de uz casnic, șervețele antistatice
pentru uscător, servețele antitransfer de
culoare, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele cosmetice umezite
în prealabil, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii, șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, șervețele umede pentru
uz igienic și cosmetic, șervețele impregnate
cu preparate pentru demachiere, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,

șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, șervețele îmbibate cu agenți
de luciu pentru piele, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele de hârtie impregnate pentru
curățarea vaselor de bucătărie, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului impregnate cu
preparate de curățat, șervețele de unică
folosință, impregnate cu substanțe de curățare,
pentru față, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice.
5. Șervețele dezinfectante, șervețele
antibacteriene, șervețele antiseptice impregnate,
șervețele de uz medical, șervețele impregnate
cu medicamente, șervețele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, șervețele impregnate cu
loțiuni farmaceutice, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, șervețele impregnate cu
produse pentru respingerea insectelor.
16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică,
hârtie igienică pentru toaletă, hârtie igienică
de toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele din
hârtie, șervețele pentru baie, șervețele de
unică folosință, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
hârtie pentru uz casnic, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, șervețele de toaletă din hârtie,
șervețele de masă din hârtie, șervetele de masă
din hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de hârtie de pus sub cești, șervețele
din celuloză de uz casnic, prosoape de hârtie,
prosoape din hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.

───────
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(210) M 2021 05669
(151) 29/07/2021
(732) CEZAR PROFIGHT SRL, STR. DR.

IOAN RATIU NR. 31, BL. L2, AP.
18, JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

CEZAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.07.02

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

25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte),
echipament de gimnastică, pantaloni
sportivi, articole sportive pentru acoperit
capul (cu excepția căștilor), îmbrăcăminte,
jachete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), jambiere
pentru genunchi (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru antrenament.
28. Echipamente pentru sport, articole și
echipament de sport, echipament de exerciții
acționat manual, echipament de antrenament
în arte marțiale, genți adaptate special pentru
echipamente sport, aparate pentru antrenament
sportiv, protecții utilizate în activități sportive,
apărători de tibie de uz sportiv, protecții pentru
mână adaptate pentru uz sportiv, protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
de coate pentru skateboard (articole sportive),
suporturi de protecție pentru umeri și coate
(articole sportive), mănuși pentru lupte.
41. Închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închirierea de echipament
pentru sport (cu excepția vehiculelor), servicii

pentru furnizarea echipamentelor pentru exerciții
fizice, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciții fizice, antrenament sportiv,
coaching sportiv (instruire), antrenamente
sportive, activități sportive, educație sportivă,
pregătire sportivă, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
coordonare de evenimente sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, cluburi de agrement cu instalații
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, organizare de activități
sportive și competiții, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de competiții și evenimente sportive, cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
instalații sportive de antrenament, organizare de
concursuri de lupte, furnizare de știri și informații
privind luptele corp la corp, printr-o rețea globală
de calculatoare.

───────
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Cereri Mărci publicate în 05/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05291 06/12/2017 Bezos Family Foundation VROOM
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(210) M 2021 05291
(151) 06/12/2017
(732) Bezos Family Foundation, 1700

7TH AVENUE, SUITE 116/#149
WASHINGTON 98101
, SEATTLE , WASHINGTON,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
VROOM

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

9. Software de calculator şi anume o aplicaţie
mobilă descărcabilă pentru furnizarea de
informaţiişi activităţi şi jocuri didactice şi
educaţionale în domeniul dezvoltării timpurii a
copiilor şi al educaţiei timpurii a copiilor.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2021/005177, M 2021/05178, M 2021/005179, M 2021/05180  din 07.07.2021, publicat pe data de 04.08.2021,  clasa de servicii corecta este:  Clasa 35: Servicii de comerţ online cu amănuntul. 
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Referitor la cererea cu nr de depozit M 2021 05602, se scoate de la publicare 

deoarece taxele achitate nu au intrat in contul OSIM. 


