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Cereri Mărci publicate în 05/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07391 27/10/2021 TRANSOXANIA PROPERTIES

SRL
la vie

2 M 2021 07743 27/10/2021 GEORGE IORDACHE intervin UN PODCAST DESPRE
VINURI

3 M 2021 07744 27/10/2021 SC NEGOCIAT.RO SRL Negociat.ro e magazinul tau

4 M 2021 07745 27/10/2021 GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN

NAZAR MĂCELĂRIE &
MARKET

5 M 2021 07746 27/10/2021 GUNAYDIN GEORGIANA-
RALUCA

G GOLD CARE

6 M 2021 07747 27/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA BioforTis

7 M 2021 07748 27/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA BronhoTis

8 M 2021 07749 27/10/2021 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

URME VERZI

9 M 2021 07750 27/10/2021 DOCTOR NUTRITIE S.R.L Dr. Nutritie

10 M 2021 07751 27/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA ImunoTis

11 M 2021 07752 27/10/2021 NESS PROIECT EUROPE SRL NESS PROIECT EUROPE
NEW ENGINEERING SMART
SOLUTIONS

12 M 2021 07753 27/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA VitaforTis

13 M 2021 07754 27/10/2021 DOCTOR NUTRITIE S.R.L Dr.Nutritie

14 M 2021 07755 27/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA Tisofit

15 M 2021 07756 27/10/2021 GRAFFITI PUBLIC RELATIONS
S.R.L.

AMBALAJ CU GARANȚIE

16 M 2021 07757 27/10/2021 SC GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS SRL

AMBALAJ CU GARANȚIE

17 M 2021 07758 27/10/2021 MIHÁLY EDE M MIHÁLY ÉS FIAI

18 M 2021 07759 27/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL BUZ

19 M 2021 07760 27/10/2021 KARNE.RO SOCIETY SRL KARNE RO

20 M 2021 07761 27/10/2021 STAȚIUNEA DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ BĂNEASA

STAȚIUNEA DE CERCETARE
- DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ - BĂNEASA

21 M 2021 07762 27/10/2021 KT & G CORPORATION BOHEM BLUE

22 M 2021 07763 27/10/2021 SC DINU EXPEDITION SRL ADAM'S GARAGE SERVICE
AUTO & TRUCK 2020
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 07764 27/10/2021 RAILING DESIGN SRL QUALMONT

24 M 2021 07765 27/10/2021 KT & G CORPORATION BOHEM IVORY

25 M 2021 07766 27/10/2021 KT & G CORPORATION BOHEM RED

26 M 2021 07767 27/10/2021 PREVENTIVE SECURITY
ROMANIA SRL

PREVENTIVE SECURITY
ROMÂNIA

27 M 2021 07768 27/10/2021 ION PALADI ION PALADI

28 M 2021 07769 27/10/2021 ION PALADI DORUL BASARABIEI

29 M 2021 07770 27/10/2021 GRIGORI VEH sushi@home by sensei Veh

30 M 2021 07771 27/10/2021 LINEPHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

LINEPHARMA

31 M 2021 07772 27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. Essentivum GOLD PharmA-Z

32 M 2021 07773 27/10/2021 LINEPHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

GYMISO

33 M 2021 07774 27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. MAGNEZ GOLDB6 PharmA-Z

34 M 2021 07775 27/10/2021 GRIGORI VEH NYPD New York Pizza Delivery
Romania

35 M 2021 07776 27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. OSTEO VITAL GOLD PharmA-Z

36 M 2021 07777 27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. PharmA-Z PROSTATIS Zn+B6
supliment alimentar

37 M 2021 07778 27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. REVIGO IMUNITY PharmA-Z

38 M 2021 07779 27/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. Sinutens forte PharmA-Z

39 M 2021 07780 27/10/2021 VERSA VENTURE SRL NION

40 M 2021 07781 27/10/2021 LUCA GLOBAL GROUP SRL LUCA

41 M 2021 07782 28/10/2021 REVVIN' HEARTS GROUP SRL Revvin' Hearts Our hearts are
revvin' for yours

42 M 2021 07783 28/10/2021 SC TRANSCOM SA METROCITY LAKE VIEW
SISEȘTI

43 M 2021 07784 28/10/2021 GIOVANNI MARIO
FRANCESCO

PHONEY HAWK

44 M 2021 07785 28/10/2021 TERAPLAST SA TeraDuct

45 M 2021 07786 28/10/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. MAGNEZ GOLD STOP CARCEL
supliment alimentar PharmA-Z

46 M 2021 07787 28/10/2021 SINEKO TRADE SRL ARIA EYEWEAR

47 M 2021 07788 28/10/2021 ASOCIATIA FILMEVENT DEȘTEPȚI CU BANII 0001 005
0005
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2021 07789 28/10/2021 CALYN FOOD INDUSTRY SRL CĂLIN

49 M 2021 07790 28/10/2021 CUMPANA 1993 SRL Cumpana. In echilibru.

50 M 2021 07791 28/10/2021 ALVAL INTERNATIONAL SRL History bistro

51 M 2021 07792 28/10/2021 SC LEGIUNEA ALBASTRA SRL LEGIUNEA ALBASTRA
SPECIAL SECURITY

52 M 2021 07793 28/10/2021 DAN BALABAN WOS WORLD OF
SANDWICHES

53 M 2021 07794 28/10/2021 VASILICA NELU GAVRILA CHOCOLINE

54 M 2021 07795 28/10/2021 REGAL DEVELOPMENT SRL HANUL CU NOROC H N

55 M 2021 07796 28/10/2021 FLOREA GRIGORE ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT & GARDEN

56 M 2021 07797 28/10/2021 DAN BALABAN WOS fast gourmet

57 M 2021 07798 28/10/2021 SC CEREAL FEED SRL MĂMĂLIGA TA!

58 M 2021 07799 28/10/2021 HUGO E AMICII SRL HUGO

59 M 2021 07800 28/10/2021 ASOCIATIA DIGITAL DENTAL
SOCIETY

Digital Dentistry Society
Romania

60 M 2021 07806 28/10/2021 INTEGRA NEW SRL INTEGRA Calitatea cărnii
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(210) M 2021 07391
(151) 27/10/2021
(732) TRANSOXANIA PROPERTIES

SRL, ȘOS. NORDULUI NR. 83-92,
AP. 24, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

la vie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08; 07.01.24; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.07; 26.11.08

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2021 07743
(151) 27/10/2021
(732) GEORGE IORDACHE, STR. ING.

DUMITRU TACU NR.28, BL.2,
SC.2, ET.2, AP.2C23, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

intervin UN PODCAST
DESPRE VINURI

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, rosu, galben,
visiniu

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

9. Fișiere digitale descărcabile (podcast),
podcast-uri descărcabile.
38. Transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting (servicii de telecomunicaţii),
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Productie de podcasturi, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție de materiale video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii
de producție de divertisment sub formă de
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materiale video, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, producţie de podcast-
uri, creare (redactare) de podcast-uri, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune.
42. Gazduirea de podcasturi.

───────

(210) M 2021 07744
(151) 27/10/2021
(732) SC NEGOCIAT.RO SRL, STR.

LUCIAN BLAGA 90, JUDEŢ ALBA,
SEBES, 515800, ALBA, ROMANIA

(540)
Negociat.ro e magazinul tau

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2021 07745
(151) 27/10/2021
(732) GEORGIANA RALUCA

GUNAYDIN, PRELUNGIREA
GHENCEA NR. 46C, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NAZAR MĂCELĂRIE
& MARKET

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie si carton, tipărituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetarie sau
de uz casnic, materiale de desen si materiale
pentru artisti, pensule, materiale didactice si
educative, folii de plastic pentru documente, folii
si pungi pentru ambalat si împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
29. Carne, peste, păsări de curte si vânat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao si cafea artificială,
orez, paste si tăitei, tapioca si sago, făină
si preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie si produse de cofetarie, ciocolată,
înghetată, șerbeturi si alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
otet, sosuri si alte condimente, gheata (apă
îngheţată).
31. Produse agricole de acvacultură, horticole
si forestiere brute si neprocesate, grăunte si
semințe brute si neprocesate, fructe si legume
proaspete, ierburi proaspete, plante si flori
naturale, bulbi, puieti si semințe pentru plantare,
animale vii, hrana si băuturi pentru animale, malt.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale si
gazoase băuturi din fructe si sucuri de fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 07746
(151) 27/10/2021
(732) GUNAYDIN GEORGIANA-

RALUCA, STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46C, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

G GOLD CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.20; 26.01.04

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicianală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire
si alte substanțe de spălare, preparate de
curatenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicinale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman sau veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților
si pentru amprente dentare, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungide, erbicide.
16. Hârtie si carton, tipărituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetarie sau
de uz casnic, materiale de desen si materiale
pentru artisti, pensule, materiale didactice si
educative, folii de plastic pentru documente, folii
si pungi pentru ambalat si împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii.

───────

(210) M 2021 07747
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BioforTis

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07748
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BronhoTis

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
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bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07749
(151) 27/10/2021
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

(540)
URME VERZI

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

35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale

sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
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firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul

online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
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servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe

internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
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de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin

satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
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de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi

instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
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de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază

de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
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pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,

publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/10/2021-28/10/2021

furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,

servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.
42. Programare de pagini web, instalarea de
programe, creare de programe informatice,
programare de software educative, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicaţii multimedia, editare de programe
de calculator, programare de pagini web
personalizate, programare de animaţii pe
calculator, servicii de editare pentru programe
informatice, programare de software pentru
jocuri video, programare de software pentru
publicitate online, consultanţă în domeniul
programelor de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru internet,
proiectare de decoruri pentru programe de
televiziune, proiectare, creare şi programare de
pagini web, programare de software pentru studii
de piaţă, creare, actualizare şi adaptare de
programe de calculator, programare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor, proiectare şi
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, furnizarea de
programe de calculator cu inteligenţă artificială
în reţele de date, dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, programare de
software de calculator pentru dicţionare şi
baze de date electronice pentru traduceri,
furnizare de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site, furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online.

───────
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(210) M 2021 07750
(151) 27/10/2021
(732) DOCTOR NUTRITIE S.R.L, STR.

EROILOR NR. 82, JUDEȚUL DOLJ,
MISCHII, 207405, DOLJ, ROMANIA

(540)

Dr. Nutritie

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX#364614), verde deschis
(HEX#819740)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
38. Servicii de telecomunicații.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 07751
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)
ImunoTis

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
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imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07752
(151) 27/10/2021
(732) NESS PROIECT EUROPE SRL,

STR. CONULUI NR. 9, CLADIREA
C9, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

NESS PROIECT EUROPE
NEW ENGINEERING
SMART SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 24.15.02

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

clase:
37. Servicii de construcții, consultații pentru
construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de construcții civile,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de management în construcții, realizarea
de construcţii cu caracter industrial, servicii
de construcții referitoare la clădiri de uz
industrial, reparații și întreținere de clădiri,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, instalare și întreținere de
instalații fotovoltaice.
39. Transport, transport de mărfuri, logistică de
transport.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), dezvoltare de proiecte de
construcții, amenajări interioare pentru clădiri,

proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design arhitectural, servicii de arhitectură,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de inginerie pentru construcții civile,
planificare pentru construcții de proprietăți,
proiectare și dezvoltare de sisteme fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 07753
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)
VitaforTis

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substante
si alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substante dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
baza de polen, suplimente dietetice pe baza de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07754
(151) 27/10/2021
(732) DOCTOR NUTRITIE S.R.L,

STRADA EROILOR NR. 82, JUDEȚ
DOLJ, MISCHII, 207405, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Dr.Nutritie

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/10/2021-28/10/2021

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

───────

(210) M 2021 07755
(151) 27/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)
Tisofit

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substante
si alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
substante dietetice adaptate pentru uz medical,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, medicamente de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
baza de polen, suplimente dietetice pe baza de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07756
(151) 27/10/2021
(732) GRAFFITI PUBLIC RELATIONS

S.R.L., STR. ION BREZOIANU
NR. 23-25, CORP B, ETAJ 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(540)

AMBALAJ CU GARANȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.15.02; 26.01.01

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

6. Containere, articole de ambalare, depozitare
și transport din metal.
16. Ambalaje, ambalaje de unică folosință, toate
din hârtie, carton sau plastic, ambajale pentru
băuturi din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, folii și pungi
pentru ambalat și împachetat, pungi, saci din
hârtie sau plastic și folii pentru ambalarea și
depozitarea deșeurilor, recipiente de ambalare
și materiale de ambalare din hârtie sau hârtie
acoperită cu plastic.
20. Recipiente de ambalare din materiale
plastice, dispozitive de închidere și suporturi
pentru recipiente, nemetalice.
21. Recipiente din sticlă pentru ambalare, sticle.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/10/2021-28/10/2021

(210) M 2021 07757
(151) 27/10/2021
(732) SC GRAFFITI PUBLIC

RELATIONS SRL, STR. ION
BREZOIANU, NR. 23-25, CORP
B, ETAJUL 3, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI , ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

AMBALAJ CU GARANȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.15.08; 08.01.09

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

6. Containere, articole de amblare, depozitare si
transport din metal.
16. Ambalaje, ambalaje de unica folosință, toate
din hartie, carton sau plastic, ambalaje pentru
băuturi din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, folii și pungi
pentru ambalat și împachetat, pungi, saci din
hârtie sau plastic și folii pentru ambalarea sau
depozitarea deșeurilor, recipiente de ambalare
și materiale de ambalare din hârtie sau hârtie
acoperită cu plastic.
20. Recipiente de ambalare din materiale
plastice, dispozitive de inchidere si suporturi
pentru recipiente, nemetalice.
21. Recipiente din sticlăpentru ambalare, sticle.

───────

(210) M 2021 07758
(151) 27/10/2021
(732) MIHÁLY EDE, STR. SARKADI

ELEK NR. 20, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530200,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9, JUD.
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

M MIHÁLY ÉS FIAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.24;
25.01.25

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

32. Băuturi din fructe, fără alcool, extracte
din fructe fără alcool, băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase nealcoolice, siropuri
pentru băuturi nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
băuturi nealcoolice pe bază de fructe, băuturi
nealcoolice care constau în principal din sucuri
de fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
spirtoase, extracte din fructe cu alcool, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi distilate,
băuturi aperitiv, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, băuturi spirtoase tonice
aromatizate, băuturi răcoritoare aromatizate,
băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât cele bazate pe bere,
băuturi alcoolice energizante.

───────
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(210) M 2021 07759
(151) 27/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BUZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.

───────

(210) M 2021 07760
(151) 27/10/2021
(732) KARNE.RO SOCIETY SRL,

STR DEJ, NR.11, BL.90, SC.A,
ET.2, AP.5, CAM.5, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

KARNE RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.01; 03.04.13;
11.01.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
f72a2d)

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

29. Cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnăciori
din intestine de porc (andouillettes), caltaboș,
caltaboși (cârnați), carne, cârnați, aspic de
carne, carne afumata, carne congelată, carne de
pasăre, carne de porc, carne de porc conservată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork),
carne de pui proaspătă, carne de rață, carne de
vită, carne de vită feliată, carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de vită preparată,
carne de vită sărată și conservată (corned
beef), carne feliată, carne pentru cârnați, carne
preparată, carne proaspătă, carne proaspătă de
pasăre, carne procesată, carne tocată, carne
și produse din carne, chiftele de hamburger
negătite, chiftele din carne de vită, cărnuri,
cotlete de porc, felii de carne de oaie, ficat
de porc, file din piept de pui, friptură de
porc, friptură de vită, hamburgeri, hamburgeri
de carne, friptură de carne de porc, fripturi,
friptură de pasăre, friptură de rață, hamburgeri
de curcan, măduvă de animale, de uz alimentar,
pastramă, hamburgeri de vită, hamburgeri din
carne de pui, jambon, jumări de porc, mezeluri,
pastramă de porc, pastramă de rață, pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
produse de curcan, produse din carne sub formă
de hamburgeri, pui, pulpe de pui, pulpă, rațe
sărate presate, salam, șorici de porc umflat,
șuncă, tobă.

───────

(210) M 2021 07761
(151) 27/10/2021
(732) STAȚIUNEA DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ BĂNEASA, STR.
ION IONESCU DE LA BRAD NR. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012623,
ROMANIA

(540)
STAȚIUNEA DE CERCETARE

- DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ - BĂNEASA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
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 07762
(151) 27/10/2021
(732) KT & G CORPORATION, STR. 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)
BOHEM BLUE

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 07763
(151) 27/10/2021
(732) SC DINU EXPEDITION SRL, STR.

SEPTIMIU SEVER NR. 11, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ADAM'S GARAGE SERVICE
AUTO & TRUCK 2020

(531) Clasificare Viena:
14.07.09; 27.07.01; 26.11.03; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

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

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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 răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde 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
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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 independente, 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 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 ţi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
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 descărcabilă, 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 cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ extemalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, 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 utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale 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 terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
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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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, întreținerea și repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curățarea și repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
și gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea și repararea alarmelor
antifurt, întreținerea și repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curățarea coșurilor de
fum, curățarea clădirilor (interior), curățarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
mașinilor de curățare, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), repararea ceasurilor
și a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea
scutecelor, închirierea mașinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartușe de cerneală, încărcarea mașinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea mașinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puțuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curățarea uscată, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și
repararea elevatoarelor/instalarea și repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcția de fabrici, instalarea și repararea
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea

echipamentelor de refrigerare, întreținerea
blănurilor, curățare și reparare, instalarea
și repararea cuptoarelor, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea,
întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea ușilor și
ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuțirea cuțitelor,
spălarea rufelor, închirierea mașinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreținerea
articolelor din piele, curățare și reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcția de diguri portuare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, șlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, reumplerea
cartușelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea informațiilor legate de
reparații, repararea încuietorilor de siguranță,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reșaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea mașinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperișuri, protecție
anticorozivă, întreținerea și repararea seifurilor,
sablare, construcția de eșafodaje, construcția
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curățarea străzilor,
întreținerea și repararea camerelor de tezaur,
întreținerea piscinelor, întreținerea și repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcții subacvatice, reparații subacvatice,
tapițare, reparații de tapițerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
stații de distribuție a carburanților pentru
vehicule (realimentare și întreținere), întreținerea
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vehiculelor, curățarea vehiculelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
construcția și repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial,
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie: studii clinice: însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computung),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare

industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii extemalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, 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, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calității,
evaluarea calității lemnului pe picior, evaluarea
calității lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, cercetare în domeniul protecției
mediului, furnizarea de informații științifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, cercetare științifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
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telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 07764
(151) 27/10/2021
(732) RAILING DESIGN SRL, BDUL.

MIRCEA VODĂ NR. 42, BLOC
M14, SCARA 2 , AP 60 , ETAJ
6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

QUALMONT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306C)

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

6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice/uşi
armate, metalice, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, bronz, materiale de construcţii
din metal, construcţii din metal, ferestre batante
din metal, lanţuri metalice, fier cromat, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri pentru uşă, neelectrice, mânere metalice
pentru uşi, zăvoare metalice pentru uşi,
deschizătoare de uşi, neelectrice, tocuri de
uşi din metal/rame de uşi din metal, fitinguri

metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, uşi metalice, bare de metal trase la rece
si lustruite, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru mobile, fitinguri metalice pentru
paturi, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, role metalice pentru mobile,
porţi metalice, paleţi metalici pentru manipulare,
balamale metalice, feronerie/articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, zăbrele metalice/
gratii metalice, încuietori metalice, altele decât
cele electrice, jaluzele exterioare din metal, bare
cromate, pini (feronerie), mufe din metal pentru
ţevi, dopuri metalice/cepuri metalice, stâlpi
metalici, glisiere metalice pentru uşi glisante,
seifuri (metalice sau nemetalice)/case de bani
(metalice sau nemetalice), seifuri, electronice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, șuruburi metalice, broască
cu închidere automata, arcuri (feronerie),
construcţii din oţel, trepte (scări) din metal,
opritoare metalice, montanţi (componente ale
scărilor) metalici, piscine (structuri) metalice,
uşi batante din metal, elemente de fixare
metalice de perete, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, șaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, deschizători pentru
ferestre, neelectrice, închizători pentru ferestre,
neelectrice.
35. Furnizarea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială: demonstraţii cu produse, servicii de
agenţie de import-export, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a bunurilor: feronerie/accesorii/
sisteme pentru uşi, cabine duş, compartimentări
sticlă, faţade, balustrade, mâini curente, mobilier,
construcţii, copertine, porţi, garduri, sisteme
control acces, sisteme pentru iluminat mobilier
şi sisteme electrice, elemente de asamblare
şi fixare, utilaje prelucrare metal, sticla, lemn,
unelte - scule electrice, unelte şi consumabile
pentru montaj, echipament protecţie (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil.

───────
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(210) M 2021 07765
(151) 27/10/2021
(732) KT & G CORPORATION, STR. 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)
BOHEM IVORY

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 07766
(151) 27/10/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)
BOHEM RED

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────

(210) M 2021 07767
(151) 27/10/2021
(732) PREVENTIVE SECURITY

ROMANIA SRL, STR. HOREA
NR. 8, JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PREVENTIVE
SECURITY ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
24.01.09; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.24

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

clase:
45. Servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2021 07768
(151) 27/10/2021
(732) ION PALADI, SAT. SILIȘTEA, JUD.

VASLUI , COM. TODIREȘTI
, 737542, VASLUI, ROMANIA

(540)
ION PALADI

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

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

───────
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(210) M 2021 07769
(151) 27/10/2021
(732) ION PALADI, SAT. SILIȘTEA,

JUD. VASLUI, COM. TODIREȘTI,
737542, VASLUI, ROMANIA

(540)
DORUL BASARABIEI

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07770
(151) 27/10/2021
(732) GRIGORI VEH, ALEA BRAN

4, BLOC 93 SC 3 ET 4 AP
48, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
sushi@home by sensei Veh

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de persoane sau unități al cărora scop este acela
de a prepara alimente si băuturi pentru consum.

───────

(210) M 2021 07771
(151) 27/10/2021
(732) LINEPHARMA INTERNATIONAL

LIMITED, 16 UPPER WOBURN
PLACE, LONDON, GREATER
LONDON, WC1H 0BS, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

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

(540)
LINEPHARMA

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

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,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 07772
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Essentivum GOLD PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
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suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
meical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,

suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07773
(151) 27/10/2021
(732) LINEPHARMA INTERNATIONAL

LIMITED, 16 UPPER WOBURN
PLACE, LONDON, GREATER
LONDON, WC1H 0BS, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

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

(540)
GYMISO

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

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,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────
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(210) M 2021 07774
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ NR.15A, BL.2,
AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MAGNEZ GOLDB6 PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.04.05;
26.04.18; 26.05.01; 26.05.16; 04.05.03

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

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe

bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
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claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate medicinale, preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07775
(151) 27/10/2021
(732) GRIGORI VEH, ALEEA BRAN

NR. 4, BLOC 93, SC. 3, ET. 4,
AP. 48, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NYPD New York Pizza
Delivery Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.16;
26.03.01; 26.03.12; 26.03.16; 26.03.18;
07.01.08; 07.01.24

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

43. Servicii oferite de restaurante.
───────

(210) M 2021 07776
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCUREȘTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ NR.15A, BL.2,
AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

OSTEO VITAL
GOLD PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.22; 26.01.03;
26.01.14; 26.04.02; 26.04.18

(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde,
galben, gri

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
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lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente
cu vitamine utilizate în dializa renală de
uz medicală, suplimente antioxidante de uz
medical, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente probiotice, suplimente
prebiotice, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,

suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07777
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ, NR.15A, BL.2,
AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PharmA-Z PROSTATIS Zn
+B6 supliment alimentar

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.06

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

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
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suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate

profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07778
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

REVIGO IMUNITY PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
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isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente

nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07779
(151) 27/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5,
SC. 1, AP. 47, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Sinutens forte PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
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în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente

pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07780
(151) 27/10/2021
(732) VERSA VENTURE SRL, ALEEA

BRADULUI, NR. 4, BL. C6, SC.
B, AP. 24, JUDETUL VALCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
SAT PETREȘTI, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/10/2021-28/10/2021

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0b103a, #0b0f3c), negru (HEX #ffffff)

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

35. Promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), promovare computerizată
de afaceri, servicii de promovare comercială,
consultanță privind promovarea comercială,
promovarea vânzărilor pentru terți, consultanță
privind promovarea vânzărilor, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
promovare de produse și servicii pentru terți,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
consultanță privind promovarea de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de promovare a afacerilor prestate prin
telex, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de promovare a
afacerilor, furnizate prin telefon, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovarea produselor și serviciilor
terților prin distribuirea de cupoane, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, promovare de servicii financiare și de
asigurări, în numele terților, promovarea vânzării
de servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de

produse și servicii, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, publicitate exterioară,
agenții de publicitate, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, 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, concepere
de broșuri publicitare, concepere de material
publicitar, concepere de logouri publicitare,
creare de texte publicitare, crearea materialului
publicitar, cronică publicitară, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de conceptii
de publicitate, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de editare și actualizare
de texte publicitare, servicii de editare post-
producție de publicitate și reclame, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, marketing
promoțional, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing pe internet, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de campanii
publicitare, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, producție
de clipuri publicitare, producție de material
publicitar, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
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publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
pregătirea de texte publicitare, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate online, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate și
reclamă, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, realizare
de materiale publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și reclamă, servicii
de redactie in scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzare de
materiale publicitare online, difuzare demateriale
publicitare, distribuire de texte publicitare,
furnizare de informații de marketing prin site-uri
web, servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site-uri web, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
design de site-uri web, întreținere de site-uri
web, servicii de dezvoltare de pagini web,
servicii pentru testarea utilizabilității paginilor
web, dezvoltare de pagini web pentru terți,
consultanță în materie de design web, design
de pagini principale și pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
consultanță în materie de design de pagini web,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, creare și design de site-uri web
pentru terți.

───────

(210) M 2021 07781
(151) 27/10/2021
(732) LUCA GLOBAL GROUP SRL,

STR. WILHELM FILDERMAN
NR.18, SPATIUL NR.8, ETAJ
2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LUCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05

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

clase:
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, ferestre nemetalice, profiluri
nemetalice pentru ferestre, ferestre tip ghilotină,
nu din metal, ferestre de siguranță din plastic
care permit comunicarea, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, rame de ferestre (nemetalice),
rame de lemn pentru ferestre, rame din
material plastic pentru ferestre, tocuri de
ferestre (nemetalice), tocuri de ferestre din lemn
placat cu aluminiu, cadre (nemetalice) pentru
luminatoare, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), lucarne din materiale
plastice, luminatoare (nemetalice) pentru clădiri,
pervazuri de ferestre (nemetalice), glafuri
nemetalice (de ferestre), placare (nemetalică)
pentru ferestre, panouri nemetalice pentru
ferestre, panouri cu ferestre (cadre nemetalice)
utilizate în construcții, panouri din sticlă
pentru ferestre, produse de tâmplărie din
cherestea utilizate în construcții, obloane
nemetalice pentru ferestre, obloane externe
pentru ferestre nemetalice, obloane nemetalice,
obloane de exterior nemetalice pentru clădiri,
obloane din lemn, rulouri antiefracție din
materiale nemetalice, jaluzele nemetalice, grilaje
pentru ferestre (nemetalice), plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, plase împotriva
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insectelor, nu din metal, plase de insecte
(nemetalice) pentru uși, uși nemetalice, uși
din lemn, uși exterioare, nu din metal, uși
interioare, nu din metal, uși batante nemetalice,
rame de uși (nemetalice), uși batante, nu din
metal, uși blindate, nu din metal, panouri de
uși nemetalice, uși pliante, nu din metal, uși
pliante nemetalice, uși rotative nemetalice, uși
rulante care se ridică vertical (nemetalice),
uși vitrate, nu din metal, cadre (nemetalice)
pentru uși vitrate, tocuri din lemn pentru uși,
uși confecționate din lemn pentru clădiri, uși
de garaj nemetalice, uși-oglindă, uși glisante,
nu din metal, panouri din sticlă pentru uși,
scări nemetalice, trepte de scări nemetalice,
balustrade de scări nemetalice, componente
pentru scări nemetalice, căptușeli nemetalice
pentru scări, scări nemetalice destinate utilizării
în clădiri, balustrade din materiale nemetalice
pentru scări.
20. Garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, foraibăre, nemetalice,
pentru ferestre, accesorii pentru montarea
ferestrelor (nemetalice), mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru ferestre si usi glisante,
dispozitive de fixare pentru ferestre (nemetalice),
balamale de uși și ferestre (nemetalice), role
de ferestre, nemetalice, storuri de interior
pentru ferestre (mobilier), jaluzele pentru
ferestre (de interior), închizătoare (neelectrice,
nemetalice) pentru ferestre si usi, dispozitive
de închidere pentru ferestre si usi (nemetalice,
neelectrice), mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea si inchiderea ferestrelor si
a usilor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru ridicarea ferestrelor, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, elemente
decorative pentru ferestre, mânere nemetalice
pentru ferestre, mobila si mobilier, mânere din
lemn pentru ferestre, mânere din porțelan pentru
ferestre, mânere din plastic pentru ferestre,
trepte (scări) nemetalice, scări și trepte mobile,
nu din metal.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ferestre, usi, scari, obloane, mobila (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si online,

cu amanuntul si cu ridicata a produselor ferestre,
usi, scari, obloane, mobila, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
37. Lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
servicii de tâmplărie, servicii de tâmplărie
(reparații de lemnărie), instalarea de uși și
ferestre, înlocuirea de uși și ferestre, renovarea
de uși și ferestre, termoizolare de uși și ferestre,
întreținere de uși și ferestre, reparații de uși
și ferestre, înlocuirea de rame pentru uși și
ferestre, instalare de rame de uși și ferestre,
instalare de garnituri pentru uși și ferestre,
vopsire de rame pentru uși și ferestre, instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, instalare de folii
pentru geamuri, instalare de geamuri și unități
de geamuri, instalare și reparații de obloane,
instalare și reparații de jaluzele, servicii de
construcție de scări de lemn.
39. Transport de marfuri, transport pasageri,
transport si livrare de bunuri, servicii de
mutare (transport), rezervări pentru transport,
inchirierea mijloacelor de transport, închiriere de
containere pentru mărfuri, logistica de transport,
servicii de consultanta in domeniul transportului,
organizarea de transport terestru, maritim si
aerian, servicii de depozitare, curtaj de transport,
servicii de manevrare și transport de mărfuri,
livrare de mărfuri pe cale rutieră, servicii de
transport și expediție de mărfuri, informații în
domeniul transportului, servicii de agenție de
expediere de marfă.
40. Tâmplărie (fabricare la comandă, asamblare
de materiale la comandă pentru terți, fabricare la
comandă de mobilier, fabricarea de mobilier pe
bază de comandă și specificații primite de la terți.

───────
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(210) M 2021 07782
(151) 28/10/2021
(732) REVVIN' HEARTS GROUP SRL,

SOSEAUA SALAJ NR. 239, ETAJ
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
051896, ROMANIA

(540)

Revvin' Hearts Our hearts
are revvin' for yours

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #E80732,
HEX #D30D3C, HEX #F41C4F), negru
(HEX #000000), portocaliu (HEX
#F7AA46), alb (HEX #FFFFFF), gri
(HEX #EFEFEF)

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

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

───────

(210) M 2021 07783
(151) 28/10/2021
(732) SC TRANSCOM SA, STR.

SPATARU PREDA, NR.7B,
BIROURI-C2, ET.1, CAMERA
4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

METROCITY LAKE
VIEW SISEȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.05.04

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

clase:
37. Servicii de construcții de clădiri, servicii de
reparații, servicii de instalații.

───────
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(210) M 2021 07784
(151) 28/10/2021
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

STR. RETEZAT NR. 2, JUDETUL
ILFOV, COMUNA DASCĂLU, SAT
CREAȚA, ILFOV, ROMANIA

(540)

PHONEY HAWK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 16.01.25

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

28. Jocuri, jucării.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2021 07785
(151) 28/10/2021
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM

45+500, COM.SIEU-MAGHERUS,
JUDEŢ BISTRIŢA NĂSĂUD, SAT
SARATEL, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraDuct

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
galben, albastru

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

17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor respectiv supape și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, servicii de
agenţii de import-export.

───────
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(210) M 2021 07786
(151) 28/10/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI, NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

MAGNEZ GOLD STOP
CARCEL supliment
alimentar PharmA-Z

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, auriu,
galben

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
antioxidanți, antioxidanți care conțin enzime,
antioxidanți de uz dietetic, antioxidanți de
uz medicinal, antioxidanți derivați din miere,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, săruri de
ape minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de

glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare proteice,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
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în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, vitamine și preparate cu vitamine,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
gumate (medicinale), preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2021 07787
(151) 28/10/2021
(732) SINEKO TRADE SRL, STR.

DOBROGEANU GHEREA NR.
14, AP. 3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ARIA EYEWEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

2. Produse pentru prevenirea deteriorării
lemnului, coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru
tipărire, marcare și gravare, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de

urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07788
(151) 28/10/2021
(732) ASOCIATIA FILMEVENT, STR.

JIULUI NR. 61, SUBSOL, AP.
LOT1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DEȘTEPȚI CU BANII
0001 005 0005

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX#5479bc), roz (HEX#e25f94),
albastru deschis (HEX#11b1ba), gri

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

35. Calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, publicitate radio și
de televiziune, stabilirea de abonament la un
canal de televiziune pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, închiriere de spațiu publicitar și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/10/2021-28/10/2021

material publicitar, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare.
36. Consultanță privind asistența financiară
pentru educație, planificare financiară, evaluare
financiară, consiliere financiară, consiliere
financiară privind investițiile, servicii de cercetare
financiară, servicii de planificare financiară,
investiție financiară, gestiune financiară prin
internet, management financiar și planificare
financiară, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară.
38. Difuzarea de emisiuni televizate, difuzarea
de emisiuni de știri (transmisii), televiziune
prin cablu, comunicare de informații prin
televiziune, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, exploatare de rețele de televiziune
prin cablu, transmitere de programe radio și
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, furnizarea accesului la televiziune prin
aparate de decodare, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, asistență în furnizarea
de programe de televiziune prin cablu, oferită
terților, informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (IPTV), furnizare de instalații pentru
teleconferințe în scopuri educative.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de televiziune,
programare de televiziune (programare), servicii
ale studiourilor de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, montaj de programe de
televiziune, spectacole de televiziune prin satelit,
pregătire de programe de televiziune, producție
de programe animate pentru televiziune
și televiziunea prin cablu, producție de
programe educative de televiziune, programe
de televiziune prin cablu (programare), servicii
de educație furnizate prin televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, servicii oferite de studiouri de înregistrare

pentru televiziune, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment cu scop educativ, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, producție de
programe tv, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, organizare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de prezentări cu
scopuri educative, prezentări de filme în scopuri
educative, planificare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, servicii de prezentări audiovizuale cu
scopuri educative.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
producțiile de televiziune (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru filme, televiziune
și conținut video (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru drepturile de autor pentru
difuzarea de programe de televiziune.

───────

(210) M 2021 07789
(151) 28/10/2021
(732) CALYN FOOD INDUSTRY SRL,

STR. SCOLII NR. 31, BOLINTIN
VALE, JUDEȚUL GIURGIU, MIHAI
VODA, GIURGIU, ROMANIA

(540)

CĂLIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
înghețate, fondante (cofetărie).

───────

(210) M 2021 07790
(151) 28/10/2021
(732) CUMPANA 1993 SRL,

ALEXANDER VAN HUMBOLDT
NR. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031472, ROMANIA

(540)
Cumpana. In echilibru.

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07791
(151) 28/10/2021
(732) ALVAL INTERNATIONAL SRL,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. B4.1B, BIROUL
B, ETAJ 4, SECTORUL 5 ,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

History bistro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 11.01.01

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

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de buffet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────
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(210) M 2021 07792
(151) 28/10/2021
(732) SC LEGIUNEA ALBASTRA

SRL, STR. G.V.BIBESCU NR.
15-19, BL. 9/3, SC. A, PARTER,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEGIUNEA ALBASTRA
SPECIAL SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13; 24.01.05

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 07793
(151) 28/10/2021
(732) DAN BALABAN, STR. DR.

NICOLAE TOMESCU NR. 7, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

WOS WORLD OF
SANDWICHES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

30. Sandvișuri, gustări care constau în principal
din pâine, aperitive (tartine), baghete umplute,
chifle umplute, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, lipii cu pui,
pizza, plăcinte, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie din legume
și carne, rulouri de pâine umplute, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri cu carne.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de catering, servicii de catering
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mobil, servicii de consultanță în domeniul
cateringului.

───────

(210) M 2021 07794
(151) 28/10/2021
(732) VASILICA NELU GAVRILA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 28B, JUD
SIBIU, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,SC.
B, ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

CHOCOLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.06; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde (HEX 868E15,
HEX 60600A), portocaliu (HEX
C36700), maro (HEX 612D08), crem

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

7. Mașini unelte pentru prepararea ciocolatei
respectiv: mașini de finisare, de amestecat, de
formare , de umplere, rotative, maruntitoare
pentru uz industrial, concasoare, agitatoare,
uscatoare rotative, mixere electrice, pentru uz
casnic, spatii rasnite de cafea , altele decât
cele manuale, spatii suflante, alimentatoare,
spatii transportoare cu banda, benzi pentru
transportoare, carcase (componente ale
mașinilor).
11. Mașini si instalații de racire, instalații de
incalzire, uscatoare cu aer, prajitoare de cafea
si pentru prajirea fructelor, frigidere, fântâni de
ciocolata electrice.
30. Pasta de migdale, paste de intins pe pâine
pe baza de ciocolata, nuci invelite in ciocolata,
ciocolata, cacao, cafea, decoratiuni de ciocolata

pentru torturi, spume de ciocolata, băuturi pe
baza de ciocolata, dulciuri respectiv: caramele,
bomboane, dropsuri, praline.
35. Reclama, publicitate scrisa si online, pentru
produsele din clasa Nisa 7 şi 11, gestiunea
afacerilor comerciale, strângerea la un loc , în
beneficiul terților, a produselor din clasa Nisa
7,11 și 30 pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achiziționeze in magazin sau online,
servicii de agenţii de import-export, marketing
si management, asistenta si consultanta de
specialitate, participare la expoziții, târguri,
in scop comercial si publicitar, încheiere de
contracte pentru terti, servicii de licențiere,
francizare comercială in domeniul mașinilor
unelte pentru prepararea ciocolatei.

───────

(210) M 2021 07795
(151) 28/10/2021
(732) REGAL DEVELOPMENT SRL,

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.
7, AP. 1, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

HANUL CU NOROC H N

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.05; 05.13.01

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

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

───────

(210) M 2021 07796
(151) 28/10/2021
(732) FLOREA GRIGORE, RASCOALA

1907 NR. 15, BL. 31, SC. 3, ET.4,
AP.81, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

ACAPULCO EVENTS
RESTAURANT & GARDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.17;
25.01.10; 25.01.25

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza (preparată), sosuri pentru pizza, aluat
pentru pizza, pizza împăturită (calzone),
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, amestec pentru
aluat de pizza.
39. Livrare de cadouri, livrare de pizza, livrare
de alimente, livrare de vinuri, servicii de livrare,
livrarea de flori, colete (livrarea de -), livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de colete
prin curierat, livrare de mărfuri prin curier, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare de apă îmbuteliată către locuințe și birouri.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment

în direct, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente recreative,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment,
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, divertisment muzical,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii
de educație muzicală, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
regizare de spectacole muzicale, închiriere
de instrumente muzicale, publicare de texte
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, producție
de spectacole muzicale, reprezentații muzicale
în direct, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de interpretări muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, producere de
concerte muzicale, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, concerte de
muzică în direct, servicii de editare de muzică,
servicii de muzică în direct, spectacole cu muzică
în direct, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizare de concerte de muzică
pop, reprezentație de dans, muzică și teatru,
servicii de instruire în domeniul muzical, servicii
de divertisment muzical cu jazz, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, divertisment muzical oferit de
către formații instrumentale, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/10/2021-28/10/2021

servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, predare de
lecții muzicale prin cursuri prin corespondență,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale formațiilor muzicale, prezentare în direct
de producții muzicale de crăciun, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii educaționale sub formă de
programe muzicale de televiziune, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la săli
de spectacole, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație care cântă muzică vocală, divertisment,
servicii de divertisment, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment în direct,
divertisment furnizat prin telefon, divertisment
prin intermediul telefonului, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), servicii de recepție (divertisment),
furnizarea instalațiilor pentru divertisment,
educație, divertisment și sport, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare de
concursuri (divertisment), divertisment interactiv
on-line, divertisment de tipul festivalurilor etnice,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
simpozioane pe teme de divertisment, servicii
ale centrelor de divertisment, furnizare de
divertisment prin telefon, organizare de
festivaluri pentru divertisment, închiriere de
săli de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), divertisment de radio și
televiziune, rezervarea de săli de divertisment,
organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment pentru copii, servicii ale
agențiilor de divertisment, furnizare de spații
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de spectacole

cu laser (divertisment), divertisment de tipul
spectacolelor de circ, divertisment de genul
reprezentațiilor de balet, divertisment de tipul
spectacolelor de magie, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, servicii de planificare
de petreceri, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant și bar, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurante de sushi,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante tip fast-food
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de catering, servicii de catering hotelier,
servicii de catering mobil, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spitale, închiriere de echipament
de catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre
de conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
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pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii și
pentru reuniuni.

───────

(210) M 2021 07797
(151) 28/10/2021
(732) DAN BALABAN, STR. DR.

NICOLAE TOMESCU NR. 7, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

WOS fast gourmet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

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

30. Sandvișuri, gustări care constau în principal
din pâine, aperitive (tartine), baghete umplute,
chifle umplute, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, lipii cu pui,
pizza, plăcinte, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie din legume
și carne, rulouri de pâine umplute, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri cu carne.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea

de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de aprovizionare
pentru restaurante tip fast-food cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
consultanță în domeniul cateringului.

───────

(210) M 2021 07798
(151) 28/10/2021
(732) SC CEREAL FEED SRL, STR.

CZARAN GYULA NR. 5, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MĂMĂLIGA TA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.

───────
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(210) M 2021 07799
(151) 28/10/2021
(732) HUGO E AMICII SRL, STR.

BISERICII NR. 92, SAT
SÂNANDREI, COMUNA
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
HUGO

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
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), covrigi,
covrigei, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
cornuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, parfeuri,
serbeturi, torturi, torturi de înghețată, biscuiți,
bezele, brioșe (muffins), ecleruri, fursecuri,
plăcinte, tarte, sufleuri, vafe.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii de catering,
servicii oferite de baruri, restaurante, cafenele,
placintarii, patiserii.

───────

(210) M 2021 07800
(151) 28/10/2021
(732) ASOCIATIA DIGITAL DENTAL

SOCIETY, STR. DR. LOUIS
PASTEUR NR. 1A, ETAJ 2, AP.
CAMERA 2, BUCURESTI, 050533,
ROMANIA

(540)

Digital Dentistry
Society Romania

(531) Clasificare Viena:
26.15.09; 26.15.11; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#A9DDEE, HEX #DEEFFA, HEX
#A3D1EF, HEX #88C5E3, HEX
#097BC0, HEX #C4DBE8)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 07806
(151) 28/10/2021
(732) INTEGRA NEW SRL, STRADA

DEPOZITELOR NR. 33, CAMERA
NR. 7, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

INTEGRA Calitatea cărnii

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.06; 26.11.12; 24.03.07; 24.03.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, verde,
alb, albastru

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

29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a carne,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne

preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la carne,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți
de carne, carne de vită, carne de mânzat, carne
de pasăre, carne de oaie, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, furnizare
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru
cârnați, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
de porc, produse din carne procesată, cârnaţi,
slanina, mezeluri, salam, pastramă, specialități
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afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți
de carne, carne de vită, carne de mânzat, carne
de pasăre, carne de oaie, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie.



ERATĂ 

 

              Referitor la cererea cu nr. de depozit M 2021 07066, apis donau, depusă în data de 30.09.2021, 

dintr-o eroare materială data de depozit a cererii a fost publicată eronat, corect fiind 01/10/2021. 


