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Cereri Mărci publicate în 06/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02572 29/04/2021 CRISTIAN GHEORGHE

JUGRESTAN
VINĂRIA JUGRESTAN

2 M 2021 03346 29/04/2021 S.C. NEXUS GAMING S.R.L. REL

3 M 2021 03366 29/04/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA RenoStone

4 M 2021 03392 29/04/2021 IKON TRADING SRL IKONIK

5 M 2021 03401 29/04/2021 DUEM FRAHT SRL DF DUEM FRAHT YOUR
TRANSPORT EXPERT

6 M 2021 03410 29/04/2021 ANDREI ZAMFIR
VLAD - ALECSANDRU HANCU
ANDREI - GABRIEL NEBUNOIU

G spot

7 M 2021 03411 29/04/2021 ANDREI ZAMFIR STONER Pizza

8 M 2021 03412 29/04/2021 VLAD - ALECSANDRU HANCU
ANDREI ZAMFIR

JACQ POT

9 M 2021 03413 29/04/2021 VLAD - ALECSANDRU HANCU
ANDREI ZAMFIR

GRĂTĂREALĂ

10 M 2021 03426 29/04/2021 SORIN-BOGDAN NEDELCU DZ DOCTOR DE ZÂMBETE

11 M 2021 03485 29/04/2021 MARILAR DINAMIC
CONSULTING SRL

Cosmeticos

12 M 2021 03486 29/04/2021 SC GRECMIHAI & LUCA SRL FRESHBIT homemade

13 M 2021 03487 29/04/2021 ALMA TIM DISTRIBUTION SRL Cati

14 M 2021 03488 29/04/2021 ANDONE-NECHITA DANIELA TRUPA HAPPY DAY

15 M 2021 03489 29/04/2021 FERMAVANATORULUI SRL Ferma Vânătorului

16 M 2021 03490 29/04/2021 LASH MUSIC, LLC

17 M 2021 03491 29/04/2021 LASH MUSIC, LLC BILLIE EILISH

18 M 2021 03492 29/04/2021 DECONSTRUCTOR DCS
MACHINES SRL

ARMABOND WIRE

19 M 2021 03493 29/04/2021 LORIN LUCIAN SÎNTĂMĂRIAN VEZIO

20 M 2021 03494 29/04/2021 SMART NUTRACEUTICAL
S.R.L.-D

ZANNA

21 M 2021 03495 29/04/2021 INNOVATIVE TEX SOLUTIONS
SRL

GREEN Protection

22 M 2021 03496 29/04/2021 CONSTRUCTII MONTAJ AG
S.R.L.

CONSTRUCȚII MONTAJ A.G.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 03497 29/04/2021 DEZVĂLUIREA CM SRL Dezvăluirea

24 M 2021 03498 29/04/2021 DANIEL MARIN ASOPRO

25 M 2021 03499 29/04/2021 FOOD & DRINKS ”LA
PLACINTE 10” SRL

l' Evoque 360° restaurant

26 M 2021 03500 29/04/2021 TAKEDA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

DX plus

27 M 2021 03501 29/04/2021 BONDUELLE CENTRAL
EUROPE KFT SRL

FOOD IS Love by Bonduelle

28 M 2021 03502 29/04/2021 YOULILAY SRL L & M Liang Mei

29 M 2021 03503 29/04/2021 GENESIS MIXER SRL ANGEL GENESIS

30 M 2021 03504 29/04/2021 HERMANN APARTMENTS
S.R.L.

HERMANN HOTEL

31 M 2021 03505 29/04/2021 HUB PROPERTY
MANAGEMENT SRL

TUCHFELD BUSINESS

32 M 2021 03506 29/04/2021 DONER HOUSE AMS EXIM
S.R.L.

Doner House

33 M 2021 03507 29/04/2021 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

Chromosome DYNAMICS

34 M 2021 03508 29/04/2021 MONTERIAT 2016 S.R.L. NOVUS Hotel

35 M 2021 03509 29/04/2021 RAMIT IMPORT EXPORT S.R.L. Sibiul CITEȘTE

36 M 2021 03510 29/04/2021 DONA. LOGISTICA S.A. VITAMINA C 1000 mg Sanvero

37 M 2021 03511 29/04/2021 MIRABELA ALEXANDRINA
GRIGORE

Ciorbaria Anuței

38 M 2021 03512 29/04/2021 DONA. LOGISTICA S.A. SANVERO COMPLEX de
VITAMINE și MINERALE PLUS
Susține buna funcționare a
sistemului imunitar și nervos

39 M 2021 03513 29/04/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA UNGUENT CU
EXTRACT DE GĂLBENELE

40 M 2021 03514 29/04/2021 FOR FUTURE S.R.L. FOR FUTURE A FUTURE FOR
YOUR BUSINESS

41 M 2021 03516 29/04/2021 CLIMATE AGRO SOLUTIONS
S.R.L.

Climate Agro Solutions

42 M 2021 03517 29/04/2021 MARIUS FLORIN BADEA VECTOR IMOBILIARE
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(210) M 2021 02572
(151) 29/04/2021
(732) CRISTIAN GHEORGHE

JUGRESTAN, STR. SIMION
BĂRNUȚIU NR. 30, JUDEŢ SATU-
MARE, CAREI, 445100, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

VINĂRIA JUGRESTAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, maro, alb

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

33. Vin.
───────

(210) M 2021 03346
(151) 29/04/2021
(732) S.C. NEXUS GAMING S.R.L.,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 45, SUBSOL 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050881, ROMANIA

(540)

REL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1772B4, #2C3A91, #272362,
#131C3B), galben (HEX #FBD145,
#FDB72E, #FAA83B, portocaliu (HEX
#F89533, #F47732, #853D1D), alb
(HEX #FFFFFF), negru (HEX #000000)

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

41. Organizare de turnee de recreere
(divertisment), administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, divertisment de tipul
turneelor, divertisment pe internet, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, organizarea de competiții,
organizarea de competiții de sporturi electronice
(e-sports), furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet.

───────
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(210) M 2021 03366
(151) 29/04/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA RenoStone

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.02; 03.07.16; 24.09.03; 25.01.25;
29.01.15

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

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe 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 dinților şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03392
(151) 29/04/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IKONIK

(531) Clasificare Viena:
26.03.23; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
438C), galben (Pantone 108C)

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2021 03401
(151) 29/04/2021
(732) DUEM FRAHT SRL, STR.

COLONEL IOSIF ALBU, NR.88,
BL.B, ET.10, AP.76, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032531, ROMANIA

(540)

DF DUEM FRAHT YOUR
TRANSPORT EXPERT

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru, galben

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

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

───────

(210) M 2021 03410
(151) 29/04/2021
(732) ANDREI ZAMFIR, SOS. STEFAN

CEL MARE NR. 238, BL. 59B,
SC. 1, ET. 2, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
VLAD - ALECSANDRU HANCU,
STR. ALEXANDRU DONICI NR.
18, SC. 2, ET. 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI - GABRIEL NEBUNOIU,
STR. RAMNICU VALCEA NR.
25, BL. 20B, SC. 2, ET. 3, AP.
73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

G spot

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, ghete, bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, căști de baie, slipuri de
baie / pantaloni scurți de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), șaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje
(lenjerie), chiloți tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
jartiere, mănuși (îmbrăcăminte), pălării, bentițe
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(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, chimonouri, chiloți de damă /
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (jambiere) / jambiere,
costume de gimnastică/balet, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
îmbrăcăminte pentru motocicliști, eșarfe pentru
gât (fulare) / fulare (eșarfe pentru gât),
cravate, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, paltoane bărbătești / pardesie,
jachete cu glugă (parka), pelerine, mantale,
jupe, batiste de buzunar, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri, eșarfe,
cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă scurtă,
bocanci de schi, mănuși de schi, fuste,
pantaloni scurți tip fustă, bonete, măști de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), șosete,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, jobene, pantaloni (am.), turbane,
chiloți, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, costume din neopren pentru schi
nautic.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață
(apă înghețată), sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, preparate aromatice
alimentare, cafea artificială, biscuiți / fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
chifle dulci, burritos, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), arome de cafea, condimente, sare
pentru gătit, porumb, copt, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
de tartru de uz culinar, curry (mirodenie), cremă
din ouă și lapte, arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, gheață, naturala sau
artificială, gheață pentru băuturile răcoritoare,
cuburi de gheață, ceai cu gheață, orez instant,
plăcinte cu carne, agenți de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunțit (condiment), făină de muștar, muștar,
sosuri (condimente), agenți de legare pentru

cârnați, sosuri (condimente), agenți de legare
pentru cârnați, produse de asezonare, algă
marină (condiment), semințe procesate folosite
pentru asezonare, mirodenii, pachețele de
primăvară, tacos, tarte, tortillas.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak) /
arak (arac), baijiu (băutură alcoolică distilată
chinezească), băuturi alcoolice, cu excepția
berii, băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, nira (băutură alcoolică pe bază
de trestie de zahăr), lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
publicitare, postarea de afișe publicitare,
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la artiști, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, servicii
de intermediere comercială, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, demonstrații cu produse, proiectarea
de materiale publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketingul, cercetare
de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, 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 în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
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publicitate cu plata per click, 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, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului
site-urilor web, lndexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
informații despre divertisment, servicii de
karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), fumizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, divertisment radio,
servicii de agenție de bilete (divertisment),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii

de restaurante udon and soba, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 03411
(151) 29/04/2021
(732) ANDREI ZAMFIR, SOS. STEFAN

CEL MARE NR. 238, BL. 59B,
SC. 1, ET. 2, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STONER Pizza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață
(apă înghețată), sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, preparate aromatice
alimentare, cafea artificială, biscuiți / fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
chifle dulci, burritos, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), arome de cafea, condimente, sare
pentru gătit, porumb, copt, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
de tartru de uz culinar, curry (mirodenie), cremă
din ouă și lapte, arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, gheață, naturala sau
artificială, gheață pentru băuturile răcoritoare,
cuburi de gheață, ceai cu gheață, orez instant,
plăcinte cu carne, agenți de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
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mărunțit (condiment), făină de muștar, muștar,
sosuri (condimente), agenți de legare pentru
cârnați, sosuri (condimente), agenți de legare
pentru cârnați, produse de asezonare, algă
marină (condiment), semințe procesate folosite
pentru asezonare, mirodenii, pachețele de
primăvară, tacos, tarte, tortillas.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolie pentru
fabricarea băuturilor, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri
de fructe / suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, apă minerală (băuturi),
must, băuturi nealcoolice, smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă, sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi).
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak) /
arak (arac), baijiu (băutură alcoolică distilată
chinezească), băuturi alcoolice, cu excepția
berii, băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, nira (băutură alcoolică pe bază
de trestie de zahăr), lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
informații despre divertisment, servicii de
karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), fumizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),

planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, divertisment radio,
servicii de agenție de bilete (divertisment),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 03412
(151) 29/04/2021
(732) VLAD - ALECSANDRU HANCU,

STR. ALEXANDRU DONICI NR.
18, SC. 2, ET. 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI ZAMFIR, SOS. STEFAN
CEL MARE NR. 238, BL. 59B,
SC. 1, ET. 2, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

JACQ POT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolie pentru
fabricarea băuturilor, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri
de fructe / suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, apă minerală (băuturi),
must, băuturi nealcoolice, smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, siropuri
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pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă, sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi).
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak) /
arak (arac), baijiu (băutură alcoolică distilată
chinezească), băuturi alcoolice, cu excepția
berii, băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, nira (băutură alcoolică pe bază
de trestie de zahăr), lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
informații despre divertisment, servicii de
karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), fumizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, divertisment radio,
servicii de agenție de bilete (divertisment),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 03413
(151) 29/04/2021
(732) VLAD - ALECSANDRU HANCU,

STR. ALEXANDRU DONICI NR.
18, SC. 2, ET. 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI ZAMFIR, SOS. STEFAN
CEL MARE NR. 238, BL. 59B,
SC. 1, ET. 2, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GRĂTĂREALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, bacon (slănină), caltaboş
cu sânge / cârnaţi cu sânge, mezeluri, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), chiftele
din brânză de vaci, crochete, crustacee, nu
vii, , fructe cristalizate / fructe glazurate, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, fileuri de peşte,
peşte, nu viu, peşte conservat, peşte, la
conservă, carne uscată prin îngheţare / carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare / legume
liofilizate, fructe, conservate, vânat, nu viu,
guacamole (piure de avocado), şuncă, crenvurşti
pentru hot dog, pateu de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, carne, carne, conservată,
carne, la conservă, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, inele de ceapă, porc, păsări de curte, nu
vii, somon, nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat,
sardine, nu vii, varză murată, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în
aluat, legume, gătite, legume, uscate, legume, la
conservă.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață
(apă înghețată), sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, preparate aromatice
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alimentare, cafea artificială, biscuiți / fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
chifle dulci, burritos, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), arome de cafea, condimente, sare
pentru gătit, porumb, copt, biscuiți sărați și uscați
(crackers), sos de merișoare (condiment), cremă
de tartru de uz culinar, curry (mirodenie), cremă
din ouă și lapte, arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, gheață, naturala sau
artificială, gheață pentru băuturile răcoritoare,
cuburi de gheață, ceai cu gheață, orez instant,
plăcinte cu carne, agenți de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunțit (condiment), făină de muștar, muștar,
sosuri (condimente), agenți de legare pentru
cârnați, sosuri (condimente), agenți de legare
pentru cârnați, produse de asezonare, algă
marină (condiment), semințe procesate folosite
pentru asezonare, mirodenii, pachețele de
primăvară, tacos, tarte, tortillas.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolie pentru
fabricarea băuturilor, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri
de fructe / suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, apă minerală (băuturi),
must, băuturi nealcoolice, smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă, sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi).
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak) /
arak (arac), baijiu (băutură alcoolică distilată
chinezească), băuturi alcoolice, cu excepția
berii, băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter,
coniac, cidru, cocktail-uri, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, nira (băutură alcoolică pe bază
de trestie de zahăr), lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,

academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
informații despre divertisment, servicii de
karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), fumizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, divertisment radio,
servicii de agenție de bilete (divertisment),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, servicii de
restaurante washoku.

───────
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(210) M 2021 03426
(151) 29/04/2021
(732) SORIN-BOGDAN NEDELCU,

SAT VULTURU, JUD. VRANCEA,
COMUNA VULTURU, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

DZ DOCTOR DE ZÂMBETE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, burgundi,
violet, albastru, alb, negru, roz închis

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

44. Servicii de anestezie dentară, asistență
stomatologică, servicii de chirurgie, consultații
stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii
de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, stomatologie
estetică, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice
și chirurgiei orale, servicii de chirurgie orală,
servicii de stomatologie, asistenţă medicală
referitoare la tratamentul stomatologic, servicii
de implantologie, servicii de protetică dentară,
servicii de endodonție, servicii de pedodonție,
servicii de parodontologie, servicii de ortopedie
dento-facială.

───────

(210) M 2021 03485
(151) 29/04/2021
(732) MARILAR DINAMIC CONSULTING

SRL, CALEA CRÂNGAȘI NR.
58, BL. 2, SC. 1, ET. 8, AP.
34, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cosmeticos

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 10.05.17; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, trusă pentru cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, lac de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru uz personal, şervetele impregnate cu
produse cosmetice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, agenţi de slăbit [cosmetici],
cu excepţia celor de uz medical, balsamuri de
par (balsamuri-sampon), şampon, adezivi pentru
gene, par si unghii false, lac de unghii, oja
de unghii, baza pentru unghii (cosmetice), pile
abrazive pentru unghii, preparate pentru intarirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
balsamuri pentru unghii, sclipici pentru unghii,
unghii false, farduri pentru truse de machiaj.
8. Unghiere, pile pentru unghii, pile de unghii,
pile de unghii electrice sau neelectrice, freză
electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice).
9. Cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), manechine pentru exerciţii
de prim-ajutor (aparate de instruire), reclame
luminoase.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acţionate electric, stimulatoare electronice
pentru uz medical, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea muşchilor,
electrostimulatoare transcutanate pentru
stimularea nervilor, aparate pentru stimularea
electrică a muşchilor, aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de muşchi, aparate pentru
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tratarea celulitei, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale.
11. Lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
chiuvete pentru frizerii, lămpi cu LED, lămpi de
unghii.
18. Genţi pentru cosmetice (fără conţinut), genţi,
curele din piele, poşete din piele, portofele.
20. Mobilier, seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, pensule pentru contur de ochi.
35.
Publicitatei, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu: produse cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, lac de uz cosmetic,
produse cosmetice pentru uz personal, şervetele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, agenţi de slăbit
(agenți cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, balsamuri de păr (balsamuri-sampon),
şampon, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, lac de unghii, ojă de unghii, bază pentru
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, balsamuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, unghii
false, unghiere, pile pentru unghii, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), manechine pentru exerciţii de prim-
ajutor (aparate de instruire), reclame luminoase,
aparate de masaj, aparate de masaj acţionate
electric, stimulatoare electronice pentru uz
medical, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea muşchilor, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea nervilor, aparate
pentru stimularea electrică a muşchilor, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de
muşchi, aparate pentru tratarea celulitei,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,

chiuvete pentru frizerii, genţi pentru cosmetice
(fără conţinut), genţi, curele din piele, poşete din
piele, portofele, mobilier, seturi de mobilier cu
trei piese pentru salon, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur de
ochi.

───────

(210) M 2021 03486
(151) 29/04/2021
(732) SC GRECMIHAI & LUCA SRL,

SAT NOJORID NR. 235, JUDEȚUL
BIHOR, BIHOR, ROMANIA

(540)

FRESHBIT homemade

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.04.18; 27.05.01

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 03487
(151) 29/04/2021
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STRADA GHEORGHE LAZAR
NR.14, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Cati

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe.

───────

(210) M 2021 03488
(151) 29/04/2021
(732) ANDONE-NECHITA DANIELA,

STR. 1 MAI NR. 5, SC. B, AP.
8, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)
TRUPA HAPPY DAY

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

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor a diverselor materiale promotionale
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor sa le vadă si sa le achiziţioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en deţail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin

intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promotionale, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, furnizare de
informaţii privind produsele şi serviciile pentru
consumatori, furnizare de informaţii şi consiliere
pentru clienţi cu privire la selecţia produselor şi
articolelor de achiziţionat, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, pregătire de
anunţuri publicitare personalizate, în folosul
terţilor, producţie de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare şi promotionale,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, pregătire de materiale promotionale
şi de comercializare pentru terţi, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale promotionale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brelocuri si alte materiale
personalizate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile inscripţionate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale tipărite personalizate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale personalizate, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la brelocuri si produse personalizate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brelocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu căni şi
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte.
41. Furnizare de instruire, educaţie,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
servicii de compoziţie muzicala, divertisment
muzical, educaţie muzicala, formare muzicala,
editare muzicala, spectacole muzicale, cursuri
de muzica, înregistrări de muzica, producţie
si editare de muzica, spectacole muzicale
live, reprezentaţii de muzica live, organizare
de divertisment muzical, concerte muzicale
pentru radio si pentru televiziune, prezentare
de concerte muzicale, organizare de spectacole
muzicale, organizarea de interpretări si
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concursuri muzicale, servicii de compoziţii
muzicale, producţie de videouri muzicale,
publicare de texte muzicale, reprezentaţii
muzicale in direct, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, reprezentaţii in direct, concerte,
realizare de programe şi emisiuni de radio şi
televiziune, organizarea de jocuri şi concursuri,
organizare de spectacole, organizarea de
petreceri (divertisment), servicii oferite de o
formative muzicala, servicii muzicale specifice
unei formaţii muzicale, inclusiv interpretări
artistice, compoziţii muzicale, producţia de
muzica şi de spectacole, susţinerea de concerte
şi reprezentaţii în direct, servicii oferite de o
formaţie de muzică, servicii de divertisment
prestate de o formaţie muzicală.

───────

(210) M 2021 03489
(151) 29/04/2021
(732) FERMAVANATORULUI SRL,

SAT SANTAUL MARE NR. 149,
COMUNA BORS, JUDEȚUL
BIHOR, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Ferma Vânătorului

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 03.07.03; 03.07.06; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu, crem

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

35. Servicii de comerț și regruparea, pentru
alte persoane a produselor, aparatelor și
accesoriilor zootehnice (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine

en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata a produselor, aparatelor și
accesoriilor zootehnice, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, magazin,
magazin on-line, publicitate online și promovare
prin intermediul unei rețele de computere și al
unei retele de telefonie mobilă, marketing și
promovare, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în legătură
cu produse, aparate și accesorii zootehnice,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agenții de import și export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, importul de marfuri cu autovehiculul,
autocamionul sau autoutilitara (transport),
asigurarea de servicii de livrare, respectiv
asigurarea de servicii on-line, care permit
clientilor să-și aleagă perioada de livrare a
produselor cumpărate prin internet în rețeaua
globală de calculatoare.

───────
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(210) M 2021 03490
(151) 29/04/2021
(732) LASH MUSIC, LLC, C/O KEATS

GATIEN, LLP, 120 S. EL CAMINO
DRIVE, SUITE 207, BEVERLY
HILLS, CA 90212, CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.23

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

3. Parfumuri, preparate cosmetice
nemedicinale, săpunuri nemedicinale, loțiuni
de corp nemedicinale, creme pentru piele
nemedicinale.

───────

(210) M 2021 03491
(151) 29/04/2021
(732) LASH MUSIC, LLC, C/O KEATS

GATIEN, LLP, 120 S. EL CAMINO
DRIVE, SUITE 207, BEVERLY
HILLS, CA 90212, CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BILLIE EILISH

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

3. Parfumuri, preparate cosmetice
nemedicinale, săpunuri nemedicinale, loțiuni
de corp nemedicinale, creme pentru piele
nemedicinale.

───────

(210) M 2021 03492
(151) 29/04/2021
(732) DECONSTRUCTOR DCS

MACHINES SRL, CALEA
BUCURESTI NR. 91, BL. 148, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ARMABOND WIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, mineuri,
materiale metalice pentru structuri și construcţii,
construcții metalice transportabile, cabluri şi fire
metalice neelectrice din metal comun, fierărie,
articole mici din armatură metalică, containere
din metal pentru depozitare sau transport, seifuri.
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7. Maşini, maşini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje şi componente de
transmisie cu excepţia celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
37. Construcţii, servicii de instalaţii și reparaţii,
extracții miniere, forare pentru petrol și gaze.

───────

(210) M 2021 03493
(151) 29/04/2021
(732) LORIN LUCIAN SÎNTĂMĂRIAN,

STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR. 64, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400304,
CLUJ, ROMANIA

(540)

VEZIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 7473
C)

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

9. Aparate și instrumente pentru optică
respectiv: lentile de contact, lentile corectoare,
lentile ochelari, lentile optice, ochelari și accesorii
pentru ochelari, lupe.
35. Publicitate, promovare, servicii de comerț,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
produselor din clasa 9 (exceptând transportul)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,

prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
44. Servicii de optică, servicii medicale, servicii
de sănătate, servicii SPA pentru sănătate,
servicii spitalicești, servicii de chirurgie estetică.

───────

(210) M 2021 03494
(151) 29/04/2021
(732) SMART NUTRACEUTICAL S.R.L.-

D, STR. PROGRESULUI NR.
15, JUDEȚUL MUREȘ, COM.
LIVEZENI, SAT LIVEZENI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

ZANNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

3. Produse cosmetice, articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
produse de îngrijire a corpului, cum ar fi
geluri de curățare, loțiuni pentru corp, pudră
de praf, produse de îngrijire a părului,
șampoane, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicinale, produse de îngrijire a
pielii, săpunuri faciale, creme pentru față,
măști revitalizante, creme de bărbierit, creme
hidratante, creme pentru mâini, fonduri de ten,
creme pentru ten, produse de înfrumusețare,
culori pentru ochi, creioane de definire a ochilor,
creioane pentru sprâncene, rimel, rujuri, luciu
de buze, creioane pentru buze, preparate și
produse de protecție solară, antiperspirante
(articole de toaletă), truse cosmetice, cosmetice
pentru copii, paste de dinți, deodorante de uz
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uman sau veterinar, apă de colonie, preparate
pentru ras.

───────

(210) M 2021 03495
(151) 29/04/2021
(732) INNOVATIVE TEX SOLUTIONS

SRL, STR. BARAJUL ARGES
NR. 41D, PARTER SI DEMISOL,
AP. 5, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GREEN Protection

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
00c037), mov (Pantone 3d1062)

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

9. Programe de calculator înregistrate sau
descărcabile, monitoare (programe de
calculator), programe de calculator interactive,
programe de calculator înregistrate, software de
calculator (programe), programe de calculator
pentru imprimare, programe de calculator
multimedia interactive, programe pentru jocuri
de calculator (software de calculator), programe
descărcabile pentru jocuri pe calculator,
programe de calculator pentru gestiunea
proiectelor, programe de jocuri de calculator
înregistrate, programe înregistrate de operare
pe calculator, programe de calculator pentru
aspecte financiare, programe de calculator
pentru prelucrarea imaginilor, programe de
calculator folosite în telecomunicații, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe de jocuri interactive de calculator,
roboți web fiind programe de calculator,
programe de calculator pentru editare
video, programe de calculator pentru jocuri

preînregistrate, programe de calculator pentru
gestionarea rețelelor, programe de calculator
pentru rețele locale, programe de calculator
stocate în format digital, programe de calculator
pentru acționarea de vehicule, programe
de calculator pentru accesarea și folosirea
internetului, programe de calculator pentru
navigarea autonomă a vehiculelor, programe
de calculator pentru conducerea asistată a
vehiculelor, programe de calculator pentru
controlul autonom al vehiculelor, programe
de calculator pentru conducerea autonomă a
vehiculelor, programe informatice pentru jocuri
video și de calculator, programe de calculator
pentru prelucrarea informațiilor de piață,
manuale de pregătire sub formă de programe
de calculator, programe de jocuri pe calculator
înregistrate pe benzi (software), programe de
calculator pentru elaborarea de interfețe pentru
utilizatori, programe de jocuri pe calculator
descărcate de pe internet (software), programe
de calculator folosite la tranzacționarea de
acțiuni și obligațiuni, jocuri video (jocuri de
calculator) sub formă de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date, programe de
jocuri pe calculator pentru simularea tranzacțiilor
de valori mobiliare (software), programe de
calculator pentru utilizarea internetului și a world
wide web-ului, programe informatice utilitare
(program care face o operațiune de întreținere
a calculatorului), programe de calculator pentru
televiziune interactivă și pentru jocuri și/sau
concursuri interactive, programe de calculator
care pot fi citite de aparate utilizate pentru
reproducerea muzicii, programe de calculator
care furnizează vedere la 360 de grade
pentru un vehicul, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in
bazele de date online, programe informatice și
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini folosite pe telefoane mobile, programe
de calculator pentru căutare în conținutul
calculatoarelor și a rețelelor de calculatoare
prin telecomandă, programe de calculator care
pot fi citite de aparate pentru utilizare la
administrarea de baze de date, software, aplicații
software descărcabile, software interactiv,
software antispyware, software social, software
integrat, software colaborativ, software utilitar,
software industrial, software electromecanic,
software de compilare, software de comunicații,
software pentru testarea de software, software
pentru fiabilitatea software-ului, platforme de
software colaborative (software), software
științific, software mobil, software multimedia,
software senzitiv, software pentru inventariere,
software de sistem, software pentru conferințe,
pachete de software, software pentru servere,
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software pentru logistică, software de
decodare, software pentru birouri, software de
optimizare, software pentru intranet, software
de editare, software pentru întreprinderi,
software de rețea, software de autentificare,
software pentru prezentare, software pentru
tablete, software de asistență, software de
simulare, software pentru divertisment, software
pentru fabricație, software de pregatire,
software de telecomunicatii, software de
calculator, software de gestiune financiară,
software pentru recuperarea creanțelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
pentru comprimarea datelor, microprocesoare
programabile prin software, software de
realitate virtuală, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru telefoane
inteligente, software pentru plăți electronice,
software pentru recunoasterea caracterelor,
software de joc interactiv, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
conferințe video, software pentru asistent
virtual, software pentru servere virtuale,
software pentru ingineria produselor, software
pentru automatizare industrială, software pentru
simularea aplicațiilor, software pentru e-
mail, software pentru server web, software
pentru automatizarea documentelor, software
pentru gestionarea traficului, software pentru
controlul mișcării, software pentru contracte
inteligente, software pentru administrarea
prezentării, software interactiv pentru afaceri,
aplicații software pentru roboți, software pentru
controlarea mediului, software pentru artă
grafică, software de inteligență artificială,
software de animație 3d, software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
servere media, software pentru servere
proxy, software pentru monitorizarea mediului,
software pentru afișare video, software pentru
anularea zgomotului, software pentru cloud
computing, software pentru simulare (formare),
software de calculator înregistrat, software
pentru telefoane mobile, pachete de software
integrat, software de operare încorporat,
software de calculator descărcabil, software
informatic utilitar descărcabil, software de
afișaj electronic, software de mesagerie
instantanee, software pentru inginerie mecanică,
software pentru inginerie civilă, aplicație
software pentru televizoare, software de
întreținere predictivă, software pentru inginerie
chimică, software pentru inginerie electrică,
software de comunicații unificate, software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
de grafică pe calculator, software pentru

organizarea adunărilor generale, software de
prelucrare a datelor, programe de calculatoare
(software descărcabil), software pentru motoare
de căutare, software pentru comunicarea
de date, software de calculator pentru
ingineria de software asistată de calculator,
software de calculator pentru codificare,
pachete de software de calculator, software
pentru telefonie prin calculator, platforme
de software de calculator, software pentru
cititoare de carduri, software de aplicații de
calculator, software pentru economizor de ecran,
software pentru mesagerie on-line, software
de administrare de afaceri, software pentru
dezvoltare de aplicații, software de calculator
pentru divertisment, software descărcabil de
pe internet, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software pentru
gestionarea performanței economice, software
pentru dezvoltare de produse, platforme
pentru controlul reviziei (software), software
de asistență în producție, software pentru
extragere de date, software pentru gestionarea
riscului operațional, software pentru medii de
dezvoltare, software de suport pentru sisteme,
software pentru repararea erorilor informatice,
software pe partea de server, software de
management de conținut, software de gestiune
a datelor, software pentru previziuni de piață,
software de comandă pentru mașini, software
pentru recuperarea de informații, software pentru
stocare digitală distribuită, software de control de
conținut, software pentru servere de comunicații,
software pentru comerț cu amănuntul, software
pentru sisteme de rezervare, platforme software
de management colaborativ, software pentru
crearea de diagrame, software pentru testarea
hardware-ului, software pentru servere de cloud,
software pentru acces la conținut, software
pentru fiabilitatea hardware-ului, software
pentru gestionarea de imagini, software de
calculator pentru publicitate, aplicații software
pentru telefoane mobile, software pentru
table interactive whiteboard, software pentru
diagnoză și depanare, software informatic de
uz comercial, software pentru acces la internet,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software care permite recuperarea datelor,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru monitorizarea sistemelor
informatice, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software descărcabil
pentru poșta electronică, software de
mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru flux de
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lucru, software de protejare a confidențialității,
software de diagnoză la distanță, software
pentru operare lan (rețea locală), software
de divertisment interactiv pentru calculatoare,
software pentru recunoașterea optică a
caracterelor, software pentru automatizarea
arhivării de date, software pentru gestionarea
tipăririi la imprimantă, software de calculator
pentru automatizarea fabricilor, software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
pentru upi (interfață universală periferică),
software de interfață grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software de calculatoare
pentru comerț electronic, software de calculator
pentru controlul timpului, software de calculator
pentru administrarea rețelelor, software
pentru controlul imprimantelor de calculator,
software pentru comandarea terminalelor cu
autoservire, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, software pentru efectuarea
de tranzacții online, aplicații software de
tipul business intelligence, software pentru
gestionarea forței de muncă, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
pentru automatizarea proceselor robotice (rpa),
suite de programe de birou (software),
software pentru dezvoltarea mijloacelor de
comunicare, software interactiv pentru baze
de date, software pentru utilități, securitate
și criptografie, software pentru aplicații web
și servere, software de învățare automată
pentru analize, software de inteligență artificială
pentru analiză, software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
procese de fabricație inteligente, software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software pentru
administrarea conținutului web (wcm), software
pentru gestionarea unui magazin online,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de calculator pentru programarea
faxurilor, aplicații software pentru dispozitive
fără fir, descărcabile, seturi pentru dezvoltare
de software (sdk), software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
întocmire de declarații fiscale, software și
aplicații descărcabile pentru dispozitive mobile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru

telefoane inteligente, software pentru analiza
datelor de afaceri, software pentru securitatea
rețelelor și dispozitivelor, software de calculator
pentru controlul amplificatoarelor, software de
calculator legat de istoricul financiar, software
de operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, dispozitive de control
industriale care includ software, software pentru
sisteme de operare pe calculator, software de
calculator descărcat de pe internet, software de
calculator pentru seturi de caractere, software
pentru serverul de acces la rețea, software de
calculator pentru căutarea de date, instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator,
software de calculatoare destinat estimării
resurselor necesare, software de calculator
pentru comunicarea între microcalculatoare,
software pentru livrare de conținut fără fir,
software pentru sincronizare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software pentru inginerie asistată de calculator
(cae), software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (bpm), portaluri inteligente pentru stocare
definită prin software, software pentru rețea fără
fir tip mesh, software pentru supravegherea
de articole electronice (eas), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software pentru
inteligență artificială și învățare automată,
software de calculator descărcabil pentru
tehnologie blockchain, software pentru punerea
la comun de fișiere, software de marketing
pentru motoare de căutare, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
informatic pentru crearea de firewall-uri, software
de jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software de calculator pentru acționarea de
vehicule, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informațiilor, software de
navigare pe rețele informatice globale, software
pentru fabricare asistată de calculator (cam),
software de monitorizare de rețele tip cloud,
software de proiectare asistată de calculator
(cad), software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
pentru asistarea proiectării echipamentelor
sportive, software de procesare a datelor
pentru reprezentări grafice, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator folosit în domeniul publicării
electronice, software de calculator pentru
gestionarea foilor de calcul, software de
calculator pentru analizarea informațiilor de
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piață, software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, cartele codificate pentru
accesarea software-ului de calculator, software
pentru controlul funcționării dispozitivelor audio
și video, software de calculator pentru crearea
de modele financiare, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
aplicații software descărcabile destinate utilizării
cu imprimante tridimensionale, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software pentru gestionarea ciclului
de viață al produselor, software de recunoaștere
optică a codurilor de bare, software pentru
contabilizarea gazelor cu efect de seră, software
pentru detectarea automată a proceselor
economice (abpd), software de comerț electronic
și de plăți electronice, software pentru mijloace
de comunicare și pentru publicare, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru prelucrarea
imaginilor, materialelor grafice și textelor,
software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software bios
(sistem de bază de intrare/ieșire), software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, software de calculator
care permite schimb de informații, software
de calculator descărcabil pentru transmiterea
de informații, software care permite funizarea
de informații prin internet, middleware pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, software de calculator pentru
citirea la distanță a contoarelor, software
de calculator pentru scanarea imaginilor și
a documentelor, suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
pachete de software integrat pentru utilizare
la automatizarea laboratoarelor, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, software de întreținere și operare
a unui sistem informatic, software de marketing
pentru motoare de căutare pentru terți, software
de sistem de gestionare a fluxului de lucru,
software pentru optimizarea costului pe clic
(pay per click), platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software pentru
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere
(ecm), software informatic pentru convertirea
documentelor imagini în formate electronice,
software de calculator pentru compilarea de
date de localizare, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul

telecomunicațiilor, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de calculator
descărcabil de pe rețele globale de calculatoare,
software de sistem și de suport de sistem și
firmware, software de calculator care permite
căutarea ți recuperarea de date, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
descărcabil pentru monitorizare la distanță și
analiză, software de calculator pentru creare
de seturi de caractere și fonturi, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software de calculator pentru
comunicarea între calculatoare printr-o rețea
locală, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de conversie
a limbajului natural în comenzi executabile de
mașini, software pentru protecția datelor cu
caracter personal și a vieții private, software
de calculator folosit ca interfață de programare
a aplicațiilor (api), software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, software de aplicații
de calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (iot), software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
de monitorizare, analiză, control și derulare
de operațiuni din lumea fizică, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru
baze de date, software pentru prelucrarea de
imagini, grafice, conținut audio, conținut video
și text, software de calculator descărcabil folosit
ca interfață de programare a aplicației (api),
software de calculator care poate fi descărcat
prin intermediul rețelelor informatice globale,
software informatic destinat utilizării în crearea
și elaborarea de site-uri web, software pentru
căutarea și recuperarea de informații printr-o
rețea de calculatoare, software de calculator
pentru comanda de la distanță a aparatelor
de securitate, software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru gestionarea
sistemelor de control al documentelor, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces și
de securitate pentru clădiri, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă pentru comenzi și
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livrare de alimente, software informatic destinat
utilizării pentru furnizarea accesului multiplu la o
rețea informatică globală, software de calculator
pentru migrarea între distinctele sisteme de
operare folosite de rețeaua informatică, software
informatic care permite calculatoarelor să ruleze
aplicații paralele și să realizeze calcule paralele,
software de calculator pentru comanda de
la distanță a mașinilor și echipamentelor de
birou, software pentru accesarea repertoriilor
de informații care pot fi descărcate din rețeaua
globală de calculatoare, software de calculator
pentru crearea de baze de date consultabile care
cuprind informații și date, software de calculator
pentru controlul vocal al unui calculator și
al modului de operare al acestuia, software
de calculator pentru aplicații mobile care
permit interacțiunea și interfața dintre vehicule
și dispozitive mobile, software de calculator
folosit pe dispozitive electronice digitale mobile
și alte aparate electronice de larg consum,
software pentru integrarea inteligenței artificiale
și învățării automate în tehnologia de lucru cu
volume mari de date, software pentru comerțul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacții comerciale electronice prin intermediul
unei rețele informatice globale, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele cu
altele.
35. Marketing în cadrul publicării de software,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum cu privire la software, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, consultanță în management,
managementul activităților comerciale,
managementul resurselor umane, management
de afaceri comerciale, management
computerizat de birouri, consultanță pentru
management corporativ, asistență privind
managementul afacerilor, managementul
întreprinderii (pentru terți), managementul
societății (pentru terți), consultanță privind
managementul comercial, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul afacerilor, managementul
resurselor de personal, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea

afacerilor, consultanță în materie de
management, asistență în materie de
management, servicii de management de
inventar, management în procesele de
afaceri, analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, asistență comercială
în managementul afacerilor, consultanță
referitoare la managementul comercial,
consultanță referitoare la managementul
afacerilor, asistență privind managementul
activităților comerciale, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), asistență în domeniul managementului
corporatist, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, servicii de
management al riscului afacerilor, management
de personal din domeniul marketingului,
management de personal din domeniul
vânzărilor, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru companiile comerciale,
asistență în management pentru firme
comerciale, analiza sistemelor de management
al afacerilor, prelucrare de date, sistematizare
și management, managementul computerizat
al afacerii (pentru terți), consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, managementul proiectelor de
afaceri (pentru terți), furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii de
analiză în managementul afacerilor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în materie de
management al afacerilor, asistență în
materie de management privind afacerile,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, consultanță și informații privind
managementul afacerilor comerciale, servicii
de consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, furnizare de informații
computerizate privind managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
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demografice, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, servicii de
consultanță (comercială) privind managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu parcuri
auto (pentru terți), asistență în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
servicii de management de personal angajat
în publicitate, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de asistență și consultanță
în managementul afacerilor, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, managementul afacerilor în domeniul
logistic, pentru alte persoane, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, servicii de consiliere în
domeniul managementului privind francizele,
servicii de examinare a managementului și
organizării afacerilor, servicii consultative în
domeniul managementului afacerilor privind
francizarea, servicii de consultanță în
materie de management al afacerilor,
asistență în materie de management
pentru înființarea întreprinderilor comerciale,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiu,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, managementul afacerilor și consultanță
în materie de organizare a întreprinderii, servicii
de consultanță în materie de organizare și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor în domeniul
tehnologiei informațiilor, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
servicii de consultanță în materie de organizare
și management al afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, compilare
și analiză de informații și date cu privire
la managementul afacerilor, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou,
servicii de consultanță în afaceri privind

implementarea de sisteme de management
al calității, marketing financiar, marketing
promoțional, marketing digital, marketing direct,
marketing afiliat, campanii de marketing, estimări
pentru marketing, informații de marketing,
consultanță în marketing, publicitate și
marketing, asistență în marketing, marketing de
produse, previzionare de marketing, marketing
prin telefon, marketing imobiliar, studii de
marketing, servicii de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing de referință,
marketing pe internet, consultanță privind
marketingul, servicii de marketing comercial,
efectuarea studiilor de marketing, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, servicii de marketing direct, analiza
în domeniul marketingului, consultanță în
publicitate și marketing, întocmire de planuri
de marketing, servicii de agenție de marketing,
furnizare de informații de marketing, investigații
privind strategia de marketing, planificare de
strategii de marketing, efectuarea de studii de
marketing, servicii de consultanță în marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii
de publicitate și marketing, marketing destinat
unui anumit scop, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de concepte de marketing,
marketing de baza de date, proiectare de studii
de marketing, elaborare de studii de marketing,
furnizare de informații privind marketingul,
servicii de consultanță privind marketingul,
servicii de consiliere privind marketingul,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate și marketing online,
consultanță în materie de marketing direct,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, administrare în materie de activități
de marketing, servicii de planificare pentru
studii de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, furnizare de informații de
marketing în afaceri, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
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servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, consultanță în domeniul
demografic în scopuri de marketing, servicii
de consultanță în domeniul marketingului pe
internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, servicii de
cercetare cu privire la publicitate și marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, consultanță pentru întreprinderi în
materie de gestionare a marketingului, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-
uri web, servicii de recrutare de personal
în domeniul vânzărilor și al marketingului,
informații sau solicitări de informații în
domeniul afacerilor și al marketingului,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, asistență în administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de consultanță în
administrarea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor,
administrarea (afacerilor) în materie de
metode statistice, consultanță profesională cu
privire la administrarea afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor în
întreprinderile profesionale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale, evaluări referitoare la administrarea
afacerilor în întreprinderile industriale, servicii de
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în administrarea afacerilor
cu privire la aspecte legate producție,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, furnizare către firme terțe
a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, administrație
comercială.
42. Actualizarea programelor de calculator,
întreținerea programelor de calculator,
proiectare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator, scriere de programe
de calculator, editare de programe de calculator,
modificare de programe de calculator, testare
de programe de calculator, întreținerea de
programe de calculator, compilare de programe
de calculator, reparații de programe de calculator
defectuoase, servicii proiectare de programe de
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri pe calculator, servicii de actualizare
de programe de calculator, servicii pentru

scrierea de programe de calculator, instalare și
întreținere de programe de calculator, servicii
de proiectare de programe de calculator,
elaborare de programe pentru calculator și
întreținere de programe informatice, consultanță
în domeniul programelor de calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
elaborare de programe de calculator pentru
internet, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, consultanță profesională
privind programele software de calculator,
implementarea de programe de calculator în
rețele, servicii de analiză a programelor de
calculator, întocmire de rapoarte referitoare la
programe pentru calculator, scriere de programe
de calculator pentru aplicațiile biotehnologice,
creare, actualizare și adaptare de programe
de calculator, elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, realizare de
programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video și jocuri pe calculator,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video, furnizarea de informații referitoare
la programe pentru calculator, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul telecomunicațiilor, creare de programe
de calculator pentru prelucrarea de date, servicii
de consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, actualizare și întreținere de software și
programe de calculator, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, elaborare de programe de calculator
pentru sisteme electronice de casă, elaborare de
programe de calculator pentru analize și rapoarte
comerciale, cercetare privind dezvoltarea de
programe și de software de calculator, dezvoltare
de programe pentru calculator pentru analizarea
emisiilor de gaze de eșapament, prestare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii de
programe de calculator, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, actualizare și adaptare a programelor
de calculator în funcție de cerințele utilizatorilor,
furnizare de programe și sisteme de calculator
pentru crearea de copii de siguranță, dezvoltarea
de programe de calculator pentru analizarea
procesului de combustie în interiorul unui motor,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe
de televiziune, dezvoltare de programe de
calculator înregistrate pe suporturi de date
(software) concepute pentru construcții și
producția automatizată (cad/cam), scriere la
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comandă de programe, de software și de coduri
de calculator pentru crearea de pagini web pe
internet, întreținere de software, inginerie de
software, actualizarea software-ului, dezvoltare
de software, proiectare de software, creare
de software, elaborare de software, instalarea
de software, închirierea de software, inginerie
de software informatic, proiectare personalizată
de software, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, software ca serviciu
(saas), copiere de software de calculator,
proiectare de software pentru terți, proiectare
de sisteme software grafice, configurare de
software de calculator, întreținere și reparare
de software, închirieri de hardware și software,
design și dezvoltare de software, servicii de
personalizare de software, scriere de software
de calculator, actualizarea software-ului pentru
computer, reparare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru terți, furnizare
de software nedescărcabil online, închiriere de
software de divertisment, software ca serviciu
(saas) care oferă software de învățare automată,
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare profundă, servicii de consultanță
pentru software, modernizare de software de
calculatoare, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de software pentru
drivere, proiectare de software pentru drivere,
dezvoltare și testare de software, testare de
software de calculator, programare de software
pentru telecomunicații, software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru rețele neurale
profunde, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, elaborarea
(conceperea) de software de calculator,
cercetare și dezvoltare de software informatic,
studii de proiecte privind software-ul, întreținere,
reparații și actualizare de software, elaborare
și actualizare de software informatic, închirierea
de programe (software) pentru computere,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, creare, întreținere și adaptare de
software, închirierea de software pentru
accesarea internetului, închirieri de calculatoare
și de software, proiectare de software
pentru prelucrarea imaginilor, consultanță în
domeniul proiectării de software, programare
de software pentru publicitate online, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, închiriere de software pentru
prelucrarea datelor, proiectare de software
pentru telefoane inteligente, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,

programare de software pentru gestionarea
inventarului, asigurarea utilizării temporare de
software web, servicii tehnice de descărcare
de software, întreținere de software pentru
accesul la internet, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, proiectare și
scriere de software de calculator, servicii pentru
proiectare de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, servicii pentru
scrierea de software de calculator, proiectare
la comandă de pachete de software, scriere și
actualizare de software de calculator, proiectare
de software pentru jocuri pe calculator, cercetare
în materie de software de calculator, închirieri
de hardware și software pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator, închirierea și întreținerea software-
ului de computer, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
controlul calității privind software-ul de calculator,
întreținere și actualizare de software de
calculator, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, dezvoltare de software de
calculator pentru terți, servicii de programare de
software de calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru studii de
piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware si
software de calculator, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, actualizare de
software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
consultanță privind întreținerea de software
de calculator, dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, proiectare și dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru sisteme de operare, dezvoltare de
software pentru sisteme de operare, instalare
de software pentru baze de date, cercetare
privind dezvoltarea de software de calculator,
instalare de software pentru accesul la internet,
configurare de hardware de calculator folosind
software, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, configurare de rețele
de calculatoare folosind software, programare
de software pentru platforme de internet,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator și software pentru realitate
virtuală, dezvoltare de software pentru operatorii
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audio și video, servicii de proiectare privind
software-ul de calculator, servicii de calibrare
privind software-ul de calculator, eliminarea
erorilor de software de calculator pentru
terți, proiectare, actualizare și întreținere de
software de calculator, proiectare, întreținere
și actualizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software
de calculator, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, instalare,
reparare și întreținere de software de calculator,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
și actualizarea software-ului informatic, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare
și întreținere de software de calculator, instalare
și personalizare de aplicații software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, dezvoltare de
software pentru baze de date informatice,
proiectare de software pentru baze de date
informatice, proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(saas), punere la dispoziție temporară de
software informatic nedescărcabil, leasing de
software cu autentificare unică pentru aplicații,
concepere și dezvoltare de software cu
autentificare unică, închirieri de calculatoare și
de software de calculator, găzduire de software
destinat utilizării la gestionarea bibliotecilor,
remedierea problemelor la software de calculator
(suport tehnic), programare de software
pentru gestionarea bazelor de date, închiriere
de software pentru gestionarea bazelor de
date, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
servicii consultative și informații despre
software de calculator, programare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
programare de software pentru procesarea
datelor electronice (edp), servicii de consultanță
profesională privind software-ul de calculator,
închirieri de calculatoare și actualizare de
software de calculator, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,

dezvoltare de software pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, instalare,
întreținere, reparare și service de software de
calculator, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, instalare și întreținere de
software pentru acces la internet, proiectare de
software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare, întreținere,
dezvoltare și actualizare de software de
calculator, proiectare, întreținere, închiriere și
actualizare de software de calculator, servicii
de asistență și întreținere pentru software
de calculator, consultanță în materie de
proiectare și dezvoltare de software, proiectare
și dezvoltare de hardware și software de
calculator, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
închiriere de software pentru dezvoltare de
site-uri web, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru investiții,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, proiectare de
software destinat utilizări cu mașini de tipărit,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, servicii de consultanță
în materie de calculatoare și software, servicii
de studii de fezabilitate privind software-
ul de calculator, servicii de cercetare și
consultanță privind software-ul de calculator,
dezvoltare de soluții software pentru furnizorii
și utilizatorii de internet, realizare de studii
de fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare, desen și scriere la comandă de
software de calculator, servicii de proiectare
privind componentele hardware și software
de calculator, servicii de asistență tehnică
în materie de software de calculator, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare și dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, programare de software
pentru evaluarea comportamentului clienților
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în magazine online, furnizare de software
de calculator într-o rețea informatică globală,
dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
diagnoza problemelor la hardware-ul de
calculator folosind un software, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea inventarului,
programare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru managementul
lanțului de aprovizionare, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru controlul proceselor,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, furnizare
de informații în domeniul proiectării de software
de calculator, furnizare de informații în domeniul
dezvoltării de software de calculator, consultanță
tehnică pentru aplicarea și utilizarea software-
ului de calculator, consultanță tehnică privind
instalarea și întreținerea de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, servicii de
consiliere și de dezvoltare de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare
de software pentru baze de date, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță în materie de
proiectare de software de calculator, închirieri
de software de calculator pentru citirea unui flux
de date, servicii de consultanță în materie de
utilizare de software de calculator, consultanță
și consiliere în materie de hardware și
software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, găzduire de servere și
software pentru controlul accesului ca serviciu
(acaas), permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (saas),
platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (saas), servicii de
consultanță referitoare la software utilizat în
domeniul comerțului electronic, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea
și organizarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,

nedescărcabil pentru traducere, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
proiectare și dezvoltare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit pentru
grafică, servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
concepere și dezvoltare de software de operare
pentru rețele private virtuale (vpn), facilitarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de date, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
dezvoltare de software de calculator destinată
utilizării cu dispozitive de control programabile,
dezvoltare și testare de metode de calcul, de
algoritmi și de software, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, servicii
de consultanță și de informații privind închirierea
de software de calculator, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, studii de proiecte
tehnice în domeniul hardware-ului și software-
ului de calculator, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și software-
ul de calculator, întreținere de software de
calculator utilizat pentru exploatarea aparatelor
și utilajelor de umplere, servicii de consultanță în
materie de interfețe om-mașină pentru software
de calculator, proiectare de software pentru
conversie de date și conținut multimedia între
diferite protocoale, proiectare de calculatoare și
de software de calculatoare pentru analizele și
rapoartele comerciale, dezvoltare de software
pentru conversia de date și conținut multimedia
între diferite protocoale, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru utilizare
în comunicații, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru procesare de
text, furnizare de informații despre proiectarea
și dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
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dezvoltarea de site-uri web, servicii de
consultanță și de informații referitoare la
întreținerea de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
închiriere de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, programare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, întreținere de software de
calculator cu privire la siguranța calculatoarelor
și prevenirea riscurilor informatice, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță în
domeniul software-ului de calculator, actualizare
de software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
servicii de consultanță în domeniul dezvoltării
de produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, servicii de consultanță în materie de
închiriere de calculatoare și de software de
calculator, furnizare de software online care nu
poate fi descărcat, pentru gestionarea bazelor de
date, dezvoltare de software pentru proiectare
asistată de calculator/fabricație asistată de
calculator (cad/cam), dezvoltare de software
de calculator destinate utilizării cu sisteme de
comutare acționate de calculator, închirierea
de software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
pentru analiza datelor financiare și pentru
întocmirea de rapoarte, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru rețele de
calculatoare și servere, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
utilizare în gestionarea lanțului de aprovizionare,
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, furnizarea de
informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, de sisteme și de rețele de
calculatoare, furnizare de servicii de aplicații
informatice (asp), și anume găzduire de
aplicații software de calculator pentru terți,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software

pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea procesării expedițiilor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea urmăririi transporturilor
de mărfuri prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, managementul proiectelor it,
servicii de management al proiectelor de
inginerie, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp).

───────

(210) M 2021 03496
(151) 29/04/2021
(732) CONSTRUCTII MONTAJ AG

S.R.L., LOC. FRASIN NR. 853,
JUDETUL SUCEAVA, FRASIN,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

CONSTRUCȚII MONTAJ A.G.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.03.01

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

clase:
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19. Beton, beton armat, beton preparat, plăci
de beton, beton gata preparat, blocuri din
beton, pereți din beton, cărămizi de beton, stâlpi
din beton, finisaje texturate din beton, cofraje
pentru beton, nemetalice, forme nemetalice
pentru beton, materiale de construcție din beton,
elemente de construcție din beton, elemente
prefabricate de construcții, din beton, materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
construcții nemetalice prefabricate, elemente de
construcție prefabricate nemetalice, agregate,
materiale agregate folosite la beton, materiale
agregate folosite la prepararea betonului, piatră
concasată, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, asfalt, smoală, gudron
și bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de
constructii, servicii de instalare și de
reparații, construcții subterane, construcții civile,
construcții rutiere, construcții navale, consultații
pentru construcții, demolări de construcții,
construcții de porturi, edificare construcții
prefabricate, construcții de șosele, construcții
de străzi, reparații de construcții, reparații
în construcții, construcții de infrastructură,
curățarea terenurilor pentru construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, construcții de
puțuri subterane, construcții de infrastructură
civilă, construcții pentru infrastructură feroviară,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de diguri sparge-val, lucrări de reparații în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
instalare de schele pentru construcții și
platforme pentru lucrări și construcții, lucrări
de izolare a clădirilor (construcții), instalare
de elemente fabricate de construcții, executare
de cofraje pentru construcții civile, ridicare
de construcții structurale din oțel, realizarea
de construcții cu caracter industrial, construcții
de drumuri pe bază de comandă, construcții
de poduri pe bază de comandă, construcția
de fundații pentru poduri, construcție de
poduri, instalare de structuri de construcții
cu sticlă, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, lucrări de
construcții subterane cu privire la conducte,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare

la clădiri de uz industrial, servicii de
construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construcția de
structuri de inginerie civilă prin fasonarea
betonului, prelucare si fasonare otel beton,
concasarea betonului, pomparea betonului,
turnarea betonului, instalare de cofraje izolante
pentru beton, construirea de structuri de
beton armat cu ajutorul cofrajelor glisante și
ascendente.

───────

(210) M 2021 03497
(151) 29/04/2021
(732) DEZVĂLUIREA CM SRL,

ŞOSEAUA NICOLINA NR.43,
BLOC 966 A, SC. B, ET. 1, AP.
3, JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Dezvăluirea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.02

(591) Culori revendicate:alb, verde (Pantone
349 C), galben (Pantone 131 C), gri
(Pantone 428 C)

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

9. Alarme acustice/alarme sonore, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, (film de) desene
animate, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, aparatură didactică
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audiovizuală, camere video, aparate de
fotografiat (fotografie), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, semne
digitale, unităţi de disc pentru calculatoare,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, căști pentru comunicare la distanță,
videoproiectoare, căşti de radio, terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
difuzoare, suporturi magnetice de date, unităţi
cu bandă magnetică pentru calculatoare,
megafoane, microfoane, microprocesoare,
modemuri, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, aparate de fototelegrafie, calculatoare
de buzunar, playere media portabile, procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, folii de protecţie adaptate
pentru ecranele de calculator, radiouri, aparate
de emisie pentru radiotelegrafie, aparate de
emisie pentru radiotelefonie, dispozitiv de
indicare cu bilă pentru calculator(trackball),
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, computer game software, downloadable,
scanere (echipamente de procesare a
datelor), proiectoare de diapozitive/aparate
cu proiecţie prin transparenţă, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, portavoce, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, subwoofere, calculatoare
tip tabletă, magnetofoane, materiale didactice,
aparate de telecomunicaţii sub formă de bijuterii,
telegrafe (aparate), receptoare de telefon,

aparate de telefon, transmiţătoare pentru telefon,
fire de telefon, teleimprimatoare, telepromptere,
televizoare, transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
trepiede pentru aparatele de fotografiat, unităţi
flash usb, aparate de înregistrare video, casete
video, casete cu jocuri video, ecrane video,
telefoane video, staţii radio portabile (walkie-
talkie), calculatoare portabile, monitoare de
afişare video purtabile, materiale înregistrate,
conţinut media, ziare electronice descărcabile,
publicaţii electronice interactive, publicaţii care
pot fi descărcate, publicaţii electronice care
conţin jocuri, publicaţii electronice înregistrate pe
suport computerizat.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrative pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor(funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
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publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi / scrierea
de cv-uri pentru terţi, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, furnizare şi închirirere

de spaţiu, timpi şi mijloace de publicitate,
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor,
comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de asistenţă administrative şi prelucrarea de
date, servicii de consultanţă în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare şi cercetare
de piaţă, pregătire de publicaţii publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii, pentru
terţi, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
cercetare de piaţă pentru compilarea de
informaţii despre cititorii publicaţiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicaţii electronice descărcabile, abonamente
la ziare, abonamente la ziare electronice,
servicii publicitare privind ziarele, planificarea
de abonamente la ziare, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, administrarea abonamentelor
la ziare, organizarea de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
organizare pentru dispunerea de spaţiu publicitar
în ziare, servicii ale agenţiilor de presă.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea aparatelor
fax, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computer, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisie video la cerere, servicii
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de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless), servicii de
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computer şi acces internet, transmisie on-line de
publicaţii electronice, emisiuni de ştiri, transmisie
de ştiri la organizaţiile care difuzează ştiri,
transmitere electronică de ştiri, servicii de agenţii
de ştiri electronice, transmisie de ştiri şi informaţii
de actualitate, servicii ale agenţiilor de ştiri pentru
telecomunicaţii, servicii ale agenţiilor de ştiri
pentru transmisii electronice.
41. Academii (educaţie), închirierea
echipamentelor audio, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, microfilmare,
servicii de studiouri de film, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), raportare
fotografică, fotografie, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de
programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de înregistrări sonore, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale/ servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,

prin intermediul serviciilor video la cerere,
traducere, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte şi redactare de texte, altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, servicii educative, de
divertisment şi sportive, servicii de închiriere
de echipamente şi instalaţii pentru educaţie,
divertisment, sport şi cultură, servicii de
bibliotecă şi închiriere de produse media,
publicare de ziare, publicarea multimedia a
ziarelor, publicare online de ziare electronice,
închiriere de ziare şi reviste, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, 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, servicii de
reporter de ştiri, servicii jurnalistice, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist, difuzarea
de reportaje de către agenţii de ştiri, distribuirea
de ştiri pentru industria audiovizuală, pregătirea
programelor de ştiri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de ştiri, divertisment de
natura emisiunilor de ştiri televizate, servicii de
programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet.

───────
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(210) M 2021 03498
(151) 29/04/2021
(732) DANIEL MARIN, CART. BROSTENI

BL. P2, AP. 9, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

ASOPRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

9. Aplicații software descărcabile.
36. Servicii de administrare de imobile.

───────

(210) M 2021 03499
(151) 29/04/2021
(732) FOOD & DRINKS ”LA PLACINTE

10” SRL, BULEVARDUL
TITULESCU NR. 12, BL. 21A,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

l' Evoque 360° restaurant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.01.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03500
(151) 29/04/2021
(732) TAKEDA PHARMACEUTICALS

S.R.L., PIATA PRESEI LIBERE NR.
3-5, CLADIREA CITY GATE TURN,
ET. 15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DX plus



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/04/2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (RGB 237 33
40), alb (RGB 255 255 255)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 03501
(151) 29/04/2021
(732) BONDUELLE CENTRAL EUROPE

KFT SRL, CEGLÉDI ÚT 25,
NAGYKŐRÖS, UNGARIA

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

(540)

FOOD IS Love by Bonduelle

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

29. Boabe de mazăre galbenă preparată,
mazăre verde preparată, broccoli preparat,
conserve cu legume, conserve de fasole,
conserva fasole preparată, fasole în conservă,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume decojite, legume feliate,

la conservă, legume gata-tăiate pentru salate,
legume în conservă, legume uscate prin
înghețare, legume tăiate, legume uscate, linte
preparată în conservă, mazăre verde preparată
în conservă, năut preparat in conserva, fasole
preparată în conservă, porumb preparat în
conservă, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri cu legume preparate, mazăre
conservată, năut, preparat, păstârnac procesat,
porumb dulce (conservat), porumb dulce
congelat, preparate pentru supă de legume,
produse din legume preparate, roșii, preparate,
salate de legume, salate de legume gata-
tăiate, spanac, congelat, spanac la conservă,
sparanghel preparat, morcovi preparați, varză
de bruxelles, preparată, sfeclă procesată,
ciuperci conservate, ciuperci, preparate, vinete
preparate, fasole pregătită la aburi, linte
(legume) conservată, concentrat de roșii, roșii
conservate, hrișcă preparată la grătar, roșii
decojite, roșii în conservă, ardei roșii preparați.
30. Orz decojit (decorticat), orz măcinat,
grâu prelucrat, ovăz și grâu presat, hrișcă,
procesată, alimente preparate din cereale,
alimente preparate din porumb, amestecuri
gata pregătite pentru copt, ardei roșu utilizat
drept condiment, cereale, gustări pe bază de
multicereale, preparate alimentare pe bază de
cereale, cereale procesate pentru alimente de
consum uman, alimente pe bază de cereale
pentru consum uman.
31. Ardei chilli, ardei gras proaspăt, cartofi
proaspeţi, ceapă proaspătă, cicoare proaspătă,
cimbru proaspăt, ciuperci proaspete, dovleci
proaspeţi, fasole crudă, fasole roșie, crudă,
legume crude, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salată, legume
rădăcinoase proaspete, leguminoase proaspete,
linte proaspătă, mazăre proaspată, morcovi
proaspeți, oregano proaspăt, păstăi de
fasole, proaspete, păstârnac proaspăt, pătrunjel
proaspăt, porumb proaspăt, porumb dulce
proaspăt, salate verzi proaspete, sfeclă,
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete proaspete, zarzavaturi proaspete.
35. Campanii de marketing, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, culegere
și sistematizare de informații în baze
de date informatice, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
și texte publicitare, pregătirea de texte
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, redactare de
texte publicitare, servicii de publicitate și
reclamă, sondaje de opinie, furnizare de
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informații comerciale consumatorilor, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, publicitate televizată,
producție și distribuție de reclame la radio și
la televiziune, regruparea în interesul terților
a produselor din clasele 29, 30 si 31
(exceptând transportul lor) pentru a permite
terților să le achiziționeze în mod convenabil,
aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor online, magazinelor fizice, siteurilor
de socializare.
41. Servicii de educaţie cu privire la reţete
culinare, organizarea de evenimente şi expoziţii
gastronomice, organizarea de concursuri
gastronomice sau pe teme culinare, organizarea
de concursuri de reţete culinare, servicii de
editare şi publicare a cărţilor, inclusiv pe teme
gastronomice, furnizare de publicații on-line,
organizare de cursuri de formare online cu privire
la alimentație, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, realizarea de concursuri pe internet,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de educație în materie de nutriție,
servicii de publicare on-line, furnizarea de
informații în materie de recreere, furnizarea
de informații în materie de educație, servicii
de divertisment, servicii de divertisment în
domeniul gastronomic, servicii de educaţie şi
instruire în domeniul gastronomic, punerea la
dispoziţia publicului a publicaţiilor electronice
online (nedescărcabile), furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, gastronomiei şi
educaţiei în domeniul gastronomic, inclusiv
transmise în mediul online.

───────

(210) M 2021 03502
(151) 29/04/2021
(732) YOULILAY SRL, BULEVARDUL

VOLUNTARI NR. 94T/1, SC. 2,
MANSARDA A, AP. 39, CAMERA
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

L & M Liang Mei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

2. Vopsele pe bază de aluminiu, pudră de
aluminiu pentru vopsire , coloranţi cu anilină,
annatto (substanţă colorantă), preparate anti-
corozive, benzi anti-corozive, vopsele anti-
vegetative, unsori anti-corozive, uleiuri anti-
corozive, preparate anti-corozive, preparate
anti-mătuire pentru metale, vopsele pe bază
de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon . preparate de legare pentru vopsele/
aglutinanţi pentru vopsele, vernis bitum, lac
de asfalt, pulbere de bronz pentru vopsire,
lacuri pentru bronz, balsam de canada, caramel
(colorant alimentar), negru de fum (pigment),
carbonil (conservare lemn), vopsele ceramice,
materiale de acoperire pentru carton asfaltat
(vopsele)/materiale de acoperire, materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichioruri, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare - copal,
vernis de copal . creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
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email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă.
3. Hârtie abrazivă , abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent)/alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decolorăhţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun, aer
comprimat presurizat.
16. Foi absorbante de hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, timbre de
adresă, benzi adezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, benzi adezive pentru papetărie
sau pentru uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume/albume, cârduri
de anunţuri (papetărie), aquarelles/acuarele
(tablouri) /acuarele (tablouri), pungi (plicuri,
pungi) din hârtie sau materiale plastice, pentru
ambalare, bannere de hârtie, panglici cu
coduri de bare, benzi de legare (legare de
carte), planuri/planuri, aparate şi maşini de
legat cărţi (echipament de birou), material
de legare a cărţilor, plicuri de sticle de
hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii de hârtie sau carton,
calendare, cataloage, clipuri pentru deţinătorii
insignelor de nume (cerinţe pentru birou),
pânză pentru legătorie/legătorie pânză, suporturi
de hârtie, hârtie de copiat (papetărie), huse

(papetărie)/ambalaje (papetărie), covoraşe de
birou, desktop dulapuri de papetărie (articole
de birou), diagrame, fişiere de documente
(papetărie), suport de documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, planşe
de desen, electrotipuri, maşini de etanşare a
plicurilor pentru birouri, plicuri (papetărie), fişiere
(rechizite de birou), standuri pentru degete
(articole de birou), fluturaşi, foldere pentru
hârtii/sacouri pentru hârtii, formulare , tipărite,
maşini de francat pentru utilizare la birou/aparate
mecanice de timbrat pentru birou.

───────

(210) M 2021 03503
(151) 29/04/2021
(732) GENESIS MIXER SRL, ALEEA ILIA

NR. 2, CAMERA 3, BL. 58B, SC.
2, PARTER, AP. 70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANGEL GENESIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului/
dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător
de aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a
aerului, echipamente şi utilaje pentru purificarea
aerului, reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/
sterilizator de aer, supapă de aer pentru
dispozitiv de încălzire cu abur, aparat de
aer condiţionat, aparat de aer condiţionat,
robinet rezistent la stropire, dispozitiv de filtrare
pentru acvariu, încălzitor pentru acvariu, lumină
pentru acvariu, dispozitiv automat de descărcare
a cenuşii, cuptorul brutarului, fitinguri pentru
baie, facilităţi de baie/echipament sanitar pentru
baie, cadă de baie, trompetă pentru cadă
bidet, dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet,
tub de cazan al dispozitivului de încălzire
(tub), maşină de coacere pâine, prajitor de
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pâine/prajitor de pâine, maşină de fabricat
pâine, radiator central electric, lanternă chineză,
cameră curată (instalaţii sanitare), aparat de
cafea electric, echipamente şi aparate de
gătit, aragaz/ustensile de gătit, ustensile de
gătit electrice, blat electric, echipamente şi
dispozitive de răcire, dispozitive şi maşini de
răcire, dispozitiv de răcire lichid, dispozitiv de
răcire a tutunului, dispozitiv de răcire cu apă,
echipamente pentru deshidratarea deşeurilor
alimentare, dispozitiv de dezodorizare, nu
pentru uz personal/dispozitiv de dezodorizare,
nu pentru uz personal, dispozitiv de uscare,
echipamente de dezinfectare, echipamente de
dezinfecţie medicală, dezinfectant utilizat în
magazinul de toalete/distribuitorul de toalete
dezinfectat, stropitor de irigare prin picurare
(accesorii pentru irigare), dispozitiv de uscare,
echipamente şi dispozitive de uscare, dispozitiv
de uscare pentru furaje şi echipamente de
alimentare/dispozitiv de uscare a furajelor,
rezervor de expansiune pentru echipamente de
încălzire centrală.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii , difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, bazine
(recipiente), amestecătoare, neelectrice, pentru
uz casnic, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii pentru pâine, mături, perii electrice,
cu excepţia componentelor maşinilor, găleţi
realizate din împletituri, busturi din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ceramică
pentru uz casnic, oale de noapte, ornamente
chinezeşti, instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat , clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte , cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, piepteni, piepteni electrici,
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de gătit,
altele decât cele pentru microunde, seturi de oale
pentru gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice,
ustensile cosmetice.

───────

(210) M 2021 03504
(151) 29/04/2021
(732) HERMANN APARTMENTS S.R.L.,

STRADA PROF.DR.DANIEL
BARCIANU NR.11, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
HERMANN HOTEL

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

36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri de
birouri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de spații pentru birouri, închiriere de centre
de afaceri, servicii de închiriere tip leasing
și închirieri de spații comerciale, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închiriere
de spații de cazare permanentă, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), închiriere de
spațiu în centrele comerciale, închiriere de spațiu
într-un magazin de desfacere cu amănuntul,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun).
43. Servicii hoteliere, servicii de informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, rezervare de
cazare la hotel, organizare de mese la hoteluri,
informații cu privire la hoteluri, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de rezervare la hoteluri, închiriere de prosoape
pentru hoteluri, închiriere de mobilier pentru
hoteluri, închiriere de draperii pentru hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii hoteliere în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, închiriere de învelitori pentru pardoseli
de hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, închiriere de tapițerii de pereți pentru
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
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hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), furnizare de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru reuniuni, organizare de
cazare pentru turiști, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de cazare pentru evenimente,
furnizare de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare în stațiuni turistice, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, servicii de camping pentru turiști
(cazare), asigurare de cazare temporară pentru
lucru, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
organizare și furnizare de cazare temporară,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de rezervare de locuri de cazare pentru
călători, servicii de rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, servicii oferite de tabere de
vacanță (cazare), servicii de touroperatori pentru
rezervarea de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
servicii de caritate, și anume cazarea temporară,
servicii de cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de informații pe internet
despre cazare, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, servicii de hanuri turistice, servicii
de restaurante pentru turiști, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii de închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,

închiriere de săli pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de organizare de banchete,
servire 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
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2021 03505
(151) 29/04/2021
(732) HUB PROPERTY MANAGEMENT

SRL, STR. TIPOGRAFILOR
NR. 11-15, CLADIREA B3,
ET. 2, BIROU NR 5, S-PARK
BUSINESS CENTRE, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TUCHFELD BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.11.06

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

4. Uleiuri si unsori industriale, lubrifianti, produse
pentru absorbţia, umezirea si legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) si
materiale pentru iluminat, lumânări si fitiluri.
7. Maşini si masini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje si
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru oua.
9. Aparate si instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si invatamant, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
inregistrarea, transmiterea si reproducerea
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sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare si mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
11. Aparate de iluminat, de incalzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei si
instalaţii sanitare.

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de constructii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalare si depozitare a
mărfurilor, organizare de calatorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive si culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 03506
(151) 29/04/2021
(732) DONER HOUSE AMS EXIM S.R.L.,

SOSEAUA PLOIESTI-VALENI, NR.
84, JUDEŢ PRAHOVA, BOLDEȘTI-
SCĂENI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Doner House

(531) Clasificare Viena:
08.05.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
încălzite la grill, lipie, sosuri (condimente), sos
pentru carne pregătită la grătar.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2021 03507
(151) 29/04/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061103, ROMANIA

(540)

Chromosome DYNAMICS

(531) Clasificare Viena:
01.15.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1e90ff), alb (HEX #f8f8ff)

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

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03508
(151) 29/04/2021
(732) MONTERIAT 2016 S.R.L., STR.

CARAIMAN NR. 15, CORP C8
SI C9, NR. ÎNCAPERE 1, 2,
3, 5, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
NOVUS Hotel

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de catering hotelier, organizare
de mese la hoteluri, servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, organizare de recepții pentru nunți
(spații), oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare estinată consumului imediat, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────
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(210) M 2021 03509
(151) 29/04/2021
(732) RAMIT IMPORT EXPORT S.R.L.,

STR. RAULUI NR. 33, CORP F, ET.
1, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Sibiul CITEȘTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 20.07.01; 20.07.02;
29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărților,
cărților ilustrate, cărților școlare, cărților
pentru copii, cărților educative, cărților de
ficțiune, cărților cu rețete culinare, dicționare,
enciclopedii, ghiduri tipărite, articole de
papetărie, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucării (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 cărți,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii,
cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie, produse de imprimerie,

papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri,
jocuri, jucarii, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la cărți, cărți
ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii, cărți
educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie , produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucarii, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la cărți, cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru
copii, cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu
rețete culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri
tipărite, articole de papetărie, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, reviste,
CD-uri, jocuri, jucarii, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu cărți,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii,
cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucarii, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la
produse cărți, cărți ilustrate, cărți școlare, cărți
pentru copii, cărți educative, cărți de ficțiune,
cărți cu rețete culinare, dicționare, enciclopedii,
ghiduri tipărite, articole de papetărie , produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, reviste,
CD-uri, jocuri, jucarii, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la cărți,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți pentru copii,
cărți educative, cărți de ficțiune, cărți cu rețete
culinare, dicționare, enciclopedii, ghiduri tipărite,
articole de papetărie, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, reviste, CD-uri, jocuri,
jucării.

───────
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(210) M 2021 03510
(151) 29/04/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

VITAMINA C 1000 mg Sanvero

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, Verde deschis, verde inchis

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 03511
(151) 29/04/2021
(732) MIRABELA ALEXANDRINA

GRIGORE, STRADA DOROBANTI
NR. 1, BL. 13/3, AP. 20, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, 120063, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Ciorbaria Anuței

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;
29.01.15; 08.07.01

(591) Culori revendicate:roșu, gri, alb, maro,
portocaliu

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 03512
(151) 29/04/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

SANVERO COMPLEX de
VITAMINE și MINERALE PLUS

Susține buna funcționare a
sistemului imunitar și nervos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
bleumarin, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 03513
(151) 29/04/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA UNGUENT
CU EXTRACT DE GĂLBENELE

(531) Clasificare Viena:
05.05.22; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.15

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2021 03514
(151) 29/04/2021
(732) FOR FUTURE S.R.L. , STRADA

SOVEJA NR. 114, BL. DR33,
SC. D, ET. P, AP. 55, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

FOR FUTURE A FUTURE
FOR YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25; 29.01.12

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

clase:
9. Software, programe de calculator de orice
tip, indiferent de suportul de înregistrare
sau difuzare, programe înregistrate pe
suport magnetic sau descarcate dintr-o
reţea informatică externă, aplicatii software
descărcabile, programe pentru prelucrarea
datelor.
35. Servicii de prelucrare de date, prelucrare
automată de date, consultanță privind
prelucrarea datelor, activități conexe prelucrarii
datelor (lucrări de birou), introducerea de
date si prelucrarea de date, servicii de
contabilitate, servicii de audit, audit financiar,
servicii de consultanta fiscala (contabilitate),
servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consultanta in management, servicii
de furnizare si management a fortei de
munca, servicii de secretariat, activitati
combinate de secretariat, servicii de fotocopiere,

servicii de reproducere a documentelor,
servicii de pregatire a documentelor, activități
specializate de secretariat, servicii audit,
înregistrări contabile, pregătire taxe, planificare,
servicii de conformitate şi consultanţă,
servicii consultanţă-management, servicii de
consultanţă şi îndrumare în managementul
afacerilor sau funcţie de comerţ ale companiilor
industriale şi comerciale., servicii pentru
asistenţă şi consultanţă pentru organizarea şi
managementul afacerilor, servicii referitoare la
cercetare, piaţă si sondare a opiniei publice,
servicii suport pentru intreprinderi, servicii de
contractare, pe baze temporare, a personalului,
servicii de plasare de forta de munca temporară.
36. Administrare de bunuri imobiliare şi de
imobile, închiriere de apartamente, închirieri
de birouri, închirieri de locuinţe (apartamente),
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri sau subinchirieri a bunurilor
propria sau inchiriate, servicii de consultanta
fiscala (nu contabilitate), servicii, planificare,
consultanţă şi management financiar, servicii
financiare, cercetare financiară şi economică
în realizarea beneficiilor, întrerupere afaceri,
determinare pierderi.
41. Furnizarea de învățământ, servicii educative
si de instruire, servicii de pregatire profesională
pentru intreprinderi.
42. Proiectare de software, dezvoltare de
software, realizare a soft-ului la comanda,
dezvoltare de software la comanda, servicii de
consultanta in tehnologia informatiei, servicii
de informare privind tehnologia informatiei, alte
activitati de servicii privind tehnologia informatiei,
creare, intretinere si servicii de administrare
a paginilor web, activitati conexe administrarii
paginilor web, alte servicii profesionale, stiintifice
si tehnice, servicii profesionale, tehnice şi
consultanţă în domeniul sistemelor de informaţii
şi hardware de calculator, software de
calculator şi sisteme integrate, proiectare
conform specificaţiilor clientelei şi dezvoltare
software şi sisteme de calculator, servicii
de consultanţă şi îndrumare referitoare la
sisteme de informaţii telecomunicaţii, servicii de
elaborare si imprimare a codurilor de bare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/04/2021

(210) M 2021 03516
(151) 29/04/2021
(732) CLIMATE AGRO SOLUTIONS

S.R.L., STR. ION GHICA NR.
4, CAM. 46, ET. 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANTI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588, ROMANIA

(540)
Climate Agro Solutions

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

42. Servicii de cercetare în agricultură, servicii
de consultanță profesională și consiliere privind
agrochimia, consultanță în domeniul agronomiei
și în special în ceea ce privește înregistrarea
și interpretarea măsurării umidității solului
și a salinității solului, cercetări agronomice,
furnizarea de software online, care nu poate fi
descărcat, pentru analiza probelor de sol, servicii
software-as-a-service cu software pentru analiza
probelor de sol, servicii software-as-a-service
care oferă software pentru furnizarea de date
și recomandări legate de îngrășăminte sau de
umiditatea solului.
44. Servicii pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, consultanță profesională în domeniul
agriculturii, servicii agricole, servicii oferite de
ferme agricole, servicii de consiliere și asistență
în domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii
furnizate și prin intermediul rețelelor electronice,
cum ar fi internetul, furnizarea de informații
în domeniile gestionării culturilor, practicilor
agricole și agronomiei, servicii de consiliere
agricolă privind, printre altele, umiditatea optima
a solului, servicii de informare agricolă, servicii
de consiliere a culturilor în domeniul agriculturii,
servicii de informare legate de utilizarea
îngrășămintelor și a îngrășămintelor pentru
agricultură, furnizarea de informații privind
agricultura, horticultura și silvicultura.

───────

(210) M 2021 03517
(151) 29/04/2021
(732) MARIUS FLORIN BADEA, STR.

DANUBIU NR.1, BL. 20E, SC.1,
AP.2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031931, ROMANIA

(540)

VECTOR IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii de agenții imobiliare.
───────


