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Cereri Mărci publicate în 06/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04801 30/07/2021 ASOCIATIA EXPLORER

FILIALA TULCEA
EXPLORER

2 M 2021 05670 30/07/2021 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

CARPATHIAN BEEF

3 M 2021 05674 30/07/2021 INFINITY TELECOM SRL INFINITY NETWORK

4 M 2021 05675 30/07/2021 SC VRTW ARTISTS SRL TARAF DE CALIU

5 M 2021 05676 30/07/2021 REYMARKT OUTLET SRL REYMARKT

6 M 2021 05677 30/07/2021 VIA VITICOLA SRL Căluți de Mare

7 M 2021 05678 30/07/2021 SC ROMTURINGIA SRL Automotive Remodeling
Operation

8 M 2021 05679 30/07/2021 SC VRTW ARTISTS SRL ȘARAIMANIC

9 M 2021 05680 30/07/2021 SC ROMTURINGIA SRL Grosster

10 M 2021 05681 30/07/2021 S.C DIRECT GROUP
SOLUTIONS S.R.L

SMART VISION

11 M 2021 05682 30/07/2021 CLUBUL SPORTIV DE LA
ALPINISM LA TURISM VICOV
BUKOVINA

BWT BUCOVINA WILD TOUR
(GREEN POINT) A WILD
TREKKING TOUR IN EUROPE)
www.bucovinawildtour.com

12 M 2021 05683 30/07/2021 EMOKE CIOBOTARU Helda

13 M 2021 05684 30/07/2021 SC GEOPOL INTERNATIONAL
SRL

REALITATEA MEDIA

14 M 2021 05685 30/07/2021 Al-Jobory Hazm CENTRU MEDICAL DR. AL-
JOBORY

15 M 2021 05689 30/07/2021 GOOD SMELL FRAGRANCE
SRL

parfumat.ro Încântă-ți simțurile
dintr-un singur loc

16 M 2021 05690 30/07/2021 BRING TRADE SRL ELTABACCO -in your style-

17 M 2021 05691 30/07/2021 WELIVTIM SRL MADÁRLÁTTA

18 M 2021 05692 30/07/2021 PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL PARLIAMENT MANHATTAN
NYC AQUA

19 M 2021 05693 30/07/2021 PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL PARLIAMENT MANHATTAN
NYC

20 M 2021 05694 30/07/2021 PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL PARLIAMENT MANHATTAN
NYC NIGHT

21 M 2021 05695 30/07/2021 LASSELSBERGER S.A. CESAROM safe+

22 M 2021 05696 30/07/2021 GING PROD SRL KIDS taxi
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05697 30/07/2021 NORAD TIME SRL GUSTOSA by NOAH

24 M 2021 05698 30/07/2021 GARDEN CENTER GRUP GARDEN CENTER GRUP

25 M 2021 05699 30/07/2021 GARDEN CENTER GRUP QUANTUM Garden

26 M 2021 05700 30/07/2021 VINURI PĂNCENE SRL INCEPUTURI ALB DE PANCIU
DEMISEC 2020 PANCIU MOŞIA
DOMNEASCĂ

27 M 2021 05701 30/07/2021 VINURI PĂNCENE INCEPUTURI NEGRU DE
PANCIU DEMISEC PANCIU
MOŞIA DOMNEASCĂ

28 M 2021 05702 30/07/2021 VINURI PĂNCENE SRL TAINE

29 M 2021 05703 30/07/2021 VINURI PĂNCENE SRL INCEPUTURI

30 M 2021 05705 31/07/2021 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

PRIMA PLAY

31 M 2021 05706 31/07/2021 ASOCIATIA OPERETTISSIMO
EGYESULET

Operettissimo

32 M 2021 05707 01/08/2021 SORINA IULIANA
MOLDOVEANU

Invitatii Electronice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/07/2021-01/08/2021

(210) M 2021 04801
(151) 30/07/2021
(732) ASOCIATIA EXPLORER FILIALA

TULCEA, SOMOVA, JUDEŢ
TULCEA, SOMOVA, TULCEA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L .PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

EXPLORER

(531) Clasificare Viena:
06.01.01; 06.06.25; 26.01.04; 26.01.16;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

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

41. Servicii privind organizarea de competiţii
sportive, servicii turism activ şi anume ciclism,
caiac, kite, alpinism, escalada, parapantă,
drumeţii (activităţi sportive), educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 05670
(151) 30/07/2021
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEȚ
BOTOȘANI, BOTOSANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

CARPATHIAN BEEF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.01; 29.01.15; 05.05.23

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

(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.

───────

(210) M 2021 05674
(151) 30/07/2021
(732) INFINITY TELECOM SRL, BD.

BASARABIA NR. 28A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
INFINITY NETWORK

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

38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, servicii de teleconferinţă.

───────
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(210) M 2021 05675
(151) 30/07/2021
(732) SC VRTW ARTISTS SRL,

BULEVARDUL PRIMAVERII 51,
ETAJ 5, CAMERA 5, BUCURESTI,
011972, ROMANIA

(540)
TARAF DE CALIU

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de discotecă, servicii de divertisment,
producţia de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de orchestră,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
servicii de compoziţie muzicală, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea prestaţiilor live, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, divertisment
de televiziune, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de disc jockey, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 05676
(151) 30/07/2021
(732) REYMARKT OUTLET SRL, STR.

VÂRFUL CU DOR NR 27, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
900035, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

REYMARKT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amanuntul/en gros/
online în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic.

───────

(210) M 2021 05677
(151) 30/07/2021
(732) VIA VITICOLA SRL, STRADA

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.26, CORP A1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Căluți de Mare

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2021 05678
(151) 30/07/2021
(732) SC ROMTURINGIA SRL, CALEA

BRASOVULUI NR. 30, JUD.
ARGES, CAMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Automotive
Remodeling Operation
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

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

6. Plăci de blindaj metalice, uşi blindate,
metalice / uşi armate, metalice, embleme
metalice pentru vehicule, materiale metalo-
ceramice, lăzi metalice / containere metalice,
containere metalice pentru depozitarea
substanţelor acide, containere metalice
(depozitare, transport), containere metalice
pentru gaz comprimat sau aer lichefiat,
containere metalice pentru combustibil lichid, uşi
metalice, garduri metalice, containere metalice
plutitoare, case prefabricate (ansambluri) din
metal, rampe metalice pentru vehicule.
7. Osii pentru maşini, motoare cu aer comprimat,
maşini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, roboţi industriali, maşini pentru
prelucrarea materialelor plastice, maşini pentru
asamblarea bicicletelor, tobe (componente ale
maşinilor), motoare pentru vehiculele cu pernă
de aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, ţevi de evacuare pentru motoare,
colector de evacuare pentru motoare, maşini de
prelucrare a pietrei.
9. Veste anti-glonţ, staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, aparate de verificare a
vitezei pentru vehicule, indicatoare de viteză.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile / baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule* / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de

bicicletă, roţi de bicicletă, sei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecţie
pentru automobile, aparate şi instalaţii de
transport pe cablu, chesoane (vehicule), drone
aparate de filmat / drone aparate de fotografiat,
maşini de camping / case mobile, canoe,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport (vehicule), vagonete de transportat
oala de turnare / cărucioare de transportat
oala de turnare, telescaune, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
drone civile, cărucioare de curăţenie, tacheţi
(nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, betoniere, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, cărucioare de pescuit, bandaje pentru
roţile de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi
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pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, elevatoare cu
furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete maşinuţe de golf (vehicule),
cărucioare de manipulare, tetiere pentru
scaunele vehiculului, ştergătoare de faruri,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cărucioare pentru furtun, baloane cu aer
cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de cursecricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri 178. 120289
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru
anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane de cale
ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,
vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
vehicule pentru cercetări subacvatice acţionate
de la distanţă truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme de
marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi de
bicicletă, jante pentru roţi de vehicule, maşini
robotizate, carucioare tip cuşcă cu role, material
rulant pentru căile ferate funiculare, material
rulant pentru căile ferate, furcheţi / dame (de
ramă), camioane pentru transportul gunoiului,
cârme, huse pentru şeile bicletelor, huse pentru
şeile motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,

pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni, elice,
elice (propulsoare) pentru nave, vâsle / rame,
huse de scaun pentru vehicule, hamuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, coci de
nave, nave, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, cărucioare de cumpărături, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru
maşini teleschiuri, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),
sănii cu motor, anvelope solide pentru roţile
vehiculului, vehicule spaţiale, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope
de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, vehicule electrice, vehicule de
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deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe calea
ferată vehicule acvatice, roabe, scaune cu rotile,
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, iahturi, cărucioare, trăsuri trase de
cai, vehicule amfibii, vehiculelor pentru toate
tipurile de teren.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de comenzi
online, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
39. Transportul cu ambulanţa, transportul cu
maşini blindate, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
umplerea bancomatelor cu numerar, transportul
de mărfuri, transportul de mobilier, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
inchirierea de vehicule.

───────

(210) M 2021 05679
(151) 30/07/2021
(732) SC VRTW ARTISTS SRL,

BULEVARDUL PRIMAVERII 51,
BUCURESTI, 011972, ROMANIA

(540)
ȘARAIMANIC

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de discotecă, servicii de divertisment,
producţia de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de orchestra,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
servicii de compoziţie muzicală, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
planificarea de petreceri (divertisment),
prezentarea prestaţiilor live, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, divertisment

de televiziune, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de disc jockey, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 05680
(151) 30/07/2021
(732) SC ROMTURINGIA SRL, STR.

CALEA BRASOVULUI NR. 30, JUD.
ARGES, CAMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Grosster

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.04.03

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

12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile / baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule* / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, sei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
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macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecţie
pentru automobile, aparate şi instalaţii de
transport pe cablu, chesoane (vehicule), drone
aparate de filmat / drone aparate de fotografiat,
maşini de camping / case mobile, canoe,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport (vehicule), vagonete de transportat
oala de turnare / cărucioare de transportat
oala de turnare, telescaune, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
drone civile, cărucioare de curăţenie, tacheţi
(nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, betoniere, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, cărucioare de pescuit, bandaje pentru
roţile de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, elevatoare cu
furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri

de fum pentru locomotive, cutii de viteze
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete maşinuţe de golf (vehicule),
cărucioare de manipulare, tetiere pentru
scaunele vehiculului, ştergătoare de faruri,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cărucioare pentru furtun, baloane cu aer
cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de cursecricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri 178. 120289
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru
anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane de cale
ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,
vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
vehicule pentru cercetări subacvatice acţionate
de la distanţă truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme de
marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi de
bicicletă, jante pentru roţi de vehicule, maşini
robotizate, carucioare tip cuşcă cu role, material
rulant pentru căile ferate funiculare, material
rulant pentru căile ferate, furcheţi / dame (de
ramă), camioane pentru transportul gunoiului,
cârme, huse pentru şeile bicletelor, huse pentru
şeile motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni, elice,
elice (propulsoare) pentru nave, vâsle / rame,
huse de scaun pentru vehicule, hamuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, coci de
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nave, nave, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, cărucioare de cumpărături, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru
maşini teleschiuri, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),
sănii cu motor, anvelope solide pentru roţile
vehiculului, vehicule spaţiale, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope
de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, vehicule electrice, vehicule de
deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe calea
ferată vehicule acvatice, roabe, scaune cu rotile,
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, iahturi, cărucioare, trăsuri trase de

cai, vehicule amfibii, vehiculelor pentru toate
tipurile de teren.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de comenzi
online, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 05681
(151) 30/07/2021
(732) S.C DIRECT GROUP SOLUTIONS

S.R.L, CALEA MARASESTI NR
116, SC B, PARTER, JUDETUL
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ETJ.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

SMART VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 07.01.09;
13.01.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Aparate de iluminat şi reflectoare, Iluminat
stradal, corpuri de iluminat cu LED, becuri de
iluminat, corpuri de iluminat, Instalaţii de iluminat,
elemente de iluminat, instalaţii pentru iluminat
stradal, Corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat arhitectural, corpuri de iluminat pentru
exterior, lumini LED pentru iluminatul public,
becuri cu LED
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat şi reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iluminat
stradal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu corpuri de iluminat cu LED, Servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalaţii
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu elemente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalaţii
pentru iluminat stradal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu corpuri de iluminat
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de iluminat arhitectural,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corpuri de iluminat pentru exterior, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lumini
LED pentru iluminatul public, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu becuri cu LED,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de iluminat şi reflectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu iluminat stradal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corpuri
de iluminat cu LED, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu becuri de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu corpuri de iluminat, Servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalaţii de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu elemente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instalaţii pentru iluminat
stradal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu corpuri de iluminat industriale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu corpuri de iluminat arhitectural,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu corpuri de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lumini LED pentru iluminatul public,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu becuri cu LED.
37. Servicii de instalare de aparate de iluminat
şi reflectoare, servicii de instalare de iluminat
stradal, servicii de instalare de corpuri de
iluminat cu LED, servicii de instalare de becuri

de iluminat, servicii de instalare de corpuri
de iluminat, servicii de instalare de instalaţii
de iluminat, servicii de instalare de elemente
de iluminat, servicii de instalare de instalaţii
pentru iluminat stradal, servicii de instalare
de corpuri de iluminat industriale, servicii de
instalare de corpuri de iluminat arhitectural,
servicii de instalare de corpuri de iluminat pentru
exterior, servicii de instalare de lumini LED
pentru iluminatul public, servicii de instalare de
becuri cu LED, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de aparate de iluminat şi reflectoare, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de iluminat stradal, reparaţii
şi lucrări de întreţinere de corpuri de iluminat cu
LED, reparaţii şi lucrări de întreţinere de becuri
de iluminat, reparaţii şi lucrări de întreţinere
de corpuri de iluminat, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de instalaţii de iluminat, reparaţii şi
lucrări de întreţinere de elemente de iluminat,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de instalaţii
pentru iluminat stradal, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de corpuri de iluminat industriale,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de corpuri
de iluminat arhitectural, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de corpuri de iluminat pentru exterior,
reparaţii şi lucrări de întreţinere de lumini LED
pentru iluminatul public, reparaţii şi lucrări de
întreţinere de becuri cu LED.

───────

(210) M 2021 05682
(151) 30/07/2021
(732) CLUBUL SPORTIV DE LA

ALPINISM LA TURISM VICOV
BUKOVINA, SOSEAUA
NATIONALA NR 54, JUDETUL
SUCEAVA, VICOVU DE JOS,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BWT BUCOVINA WILD TOUR
(GREEN POINT) A WILD

TREKKING TOUR IN EUROPE)
www.bucovinawildtour.com
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 7427
C), verde (Pantone 802 C), negru
(Pantone black C)

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

41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2021 05683
(151) 30/07/2021
(732) EMOKE CIOBOTARU, STR.

LACRAMIOAREI, NR.9, BL.36,
SC.D, AP.2, JUDETUL COVASNA,
SF. GHEORGHE, 520085,
COVASNA, ROMANIA

(540)
Helda

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 05684
(151) 30/07/2021
(732) SC GEOPOL INTERNATIONAL

SRL, STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU NR.11
BIS, SECTOR 1, BUCURESTI,
010772, ROMANIA

(540)
REALITATEA MEDIA

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,

cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05685
(151) 30/07/2021
(732) Al-Jobory Hazm, STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU NR
66, AP 6, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
CENTRU MEDICAL

DR. AL-JOBORY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de telemedicina,de clinica medicala
si analiza medicala, servicii de terapie, servicii de
centru de sanatate.

───────
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(210) M 2021 05689
(151) 30/07/2021
(732) GOOD SMELL FRAGRANCE

SRL, SOS. PANTELIMON NR. 255,
CAM. 2, BL. 43, SC. F, ET. 4, AP.
217, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

parfumat.ro Încântă-ți
simțurile dintr-un singur loc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 19.03.25

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

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

3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, creme parfumate, șervețele
parfumate, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
sapunuri parfumate, parfumuri solide, apă
parfumată, extracte de parfum, apă de
parfum, aromatizanți pentru parfumuri, parfumuri
pentru automobile, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bețișoare universale cu
vată de uz personal, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, produse
de parfumare pentru cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, uleiuri aromatice,
uleiuri esențiale aromatizate, aromatizanți
(uleiuri esențiale), uleiuri aromatice pentru baie,
aromatizanți de uz menajer, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, cosmetice, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
uleiuri pentru parfumuri și esențe, parfumuri
pentru corp, parfumuri de uz personal,

parfumuri pentru ceramică, uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseții, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, esențe pentru îngrijirea pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, uleiuri
pentru toaleta personală, produse pentru
curățenie și igienă personală, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), săpun pentru igiena personală,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, cosmetice nemedicinale,
cosmetice și preparate cosmetice, trusă pentru
cosmetice, odorizante de casă, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante, difuzoare cu fitil
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
parfumarea camerei, produse de parfumerie,
deodorante de uz personal (parfumerie),
produse de parfumerie, uleiuri esențiale.
4. Lumânări, lumânări plutitoare, candele
(lumânări), lumânări parfumate, lumânări tip
pastilă, lumânări pentru masă, aranjamente
din lumânări, lampi cu lumanare, lumânări
în cutii metalice, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, lumânări pentru ocazii speciale,
lumini de crăciun (lumânări), lumânări pentru
iluminare nocturnă, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor, lumânări în formă de fructe, lumânări
și fitiluri pentru iluminat, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări cu aromă de mosc,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), lumânări utilizate pentru
iluminare pe timp de noapte.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
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parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice.

───────

(210) M 2021 05690
(151) 30/07/2021
(732) BRING TRADE SRL, STR. GURA

IALOMITEI NR. 12, BL. H33,
SC. A, ET. 3, AP. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ELTABACCO -in your style-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

34. Țigări electronice și vaporizatoare orale
pentru fumători, chibrituri, brichete pentru
țigarete, brichete pentru fumători, brichete pentru
trabucuri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru țigări, filtre pentru țigări, tabachere,
mușștiucuri pentru țigări, hârtie pentru țigări,
mașini de buzunar pentru rularea țigărilor, cutii
pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun.

───────

(210) M 2021 05691
(151) 30/07/2021
(732) WELIVTIM SRL, ALEEA

CAMINULUI NR. 7, BL. 34, SC. B,
ET. 9, AP. 34, JUDEȚUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520020,
COVASNA, ROMANIA

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

(540)
MADÁRLÁTTA

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

30. Produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, pâine, pâine proaspătă, pâine
multicereale, pâine integrală, pâine de secară,
concentrate de pâine, chifle moi (pâine), pâine și
chifle, pâine făcută cu drojdie, preparat de pâine
cu malț, aluat de pâine, batoane de pâine, pâine
aromată cu condimente, gustări care constau
în principal din pâine, produse de patiserie,
produse de patiserie proaspete, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, alimente
preparate din cereale, preparate din cereale
care conțin tărâțe, preparate din cereale care
conțin tărâțe de ovăz, amestec de făină pentru
alimente, mâncăruri pe bază de făină, preparat
din cereale (făină alimentară), amestecuri de
făină utilizate pentru copt, cornuri, pateuri
(produse de patiserie), deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei
de clienți existente, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile oferite
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de respectivii comercianți, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți.

───────

(210) M 2021 05692
(151) 30/07/2021
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
PARLIAMENT

MANHATTAN NYC AQUA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2021 05693
(151) 30/07/2021
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

PARLIAMENT
MANHATTAN NYC

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 25.01.05; 26.11.05; 26.04.05;
27.05.01

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2021 05694
(151) 30/07/2021
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
PARLIAMENT

MANHATTAN NYC NIGHT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2021 05695
(151) 30/07/2021
(732) LASSELSBERGER S.A.,

STR BEIUSULUI NR.1, CORP
ADMINISTRATIV, ET.1, CAMERA 9,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
CESAROM safe+

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, plăci nemetalice pentru
construcții, placaje nemetalice pentru clădiri,
articole din ceramică pentru construcții, pardoseli
nemetalice, materiale de construcție compozite
(nemetalice) pentru pavarea suprafețelor,
materiale refractare de construcție, nemetalice,
materiale de construcție pentru placări ceramice
nemetalice, plăci ceramice, plăci ceramice
pentru pereți, gresie, gresie pentru construcție,
dale din ceramică, faianță nemetalică pentru
construcții, marmură, granit, plăci nemetalice
pentru pavaj, argilă, argilă refractară, cuarț,
nisip, pietriș, piatră zdrobită, fațade pentru
construcție (nemetalice), mozaicuri pentru
construcții, piscine (construcții nemetalice), sape
pentru pardoseli, tencuieli păstoase, materiale
de construcție uscate, și anume sapă, beton și
mortar de zidărie.
21. Obiecte din faianta, placi de ceramica,
obiecte din faianta, respectiv lavoare pentru baie
(chiuvete)
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, plăci
nemetalice pentru construcții, placaje nemetalice
pentru clădiri, articole din ceramică pentru
construcții, pardoseli nemetalice, materiale
de construcție compozite (nemetalice) pentru
pavarea suprafețelor, materiale refractare de
construcție, nemetalice, materiale de construcție
pentru placări ceramice nemetalice, plăci
ceramice, plăci ceramice pentru pereți, gresie,
gresie pentru construcție, dale din ceramică,
faianță nemetalică pentru construcții, marmură,
granit, plăci nemetalice pentru pavaj, argilă,
argilă refractară, cuarț, nisip, pietriș, piatră
zdrobită, fațade pentru construcție (nemetalice),
mozaicuri pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), sape pentru pardoseli, tencuieli
păstoase, materiale de construcție uscate, și
anume sapă, beton și mortar de zidărie (cu
excepția transportului acestora), strângerea la
un loc, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
obiecte din faianţă, plăci de ceramică, obiecte
din faianță, respectiv lavoare pentru baie
(chiuvete) (cu excepția transportului acestora),
serviciile menționate anterior pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru, vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poșta sau prin mijloace electronice, de exemplu
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prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate și
promovare cu privire la materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, plăci
nemetalice pentru construcții, placaje nemetalice
pentru clădiri, articole din ceramică pentru
construcții, pardoseli nemetalice, materiale
de construcție compozite (nemetalice) pentru
pavarea suprafețelor, materiale refractare de
construcție, nemetalice, materiale de construcție
pentru placări ceramice nemetalice, plăci
ceramice, plăci ceramice pentru pereți, gresie,
gresie pentru construcție, dale din ceramică,
faianță nemetalică pentru construcții, marmură,
granit, plăci nemetalice pentru pavaj, argilă,
argilă refractară, cuarț, nisip, pietriș, piatră
zdrobită, fața de pentru construcție (nemetalice),
mozaicuri pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), sape pentru pardoseli, tencuieli
păstoase, materiale de construcție uscate, și
anume sapă, beton și mortar de zidărie,
servicii de publicitate și promovare cu privire
la obiecte din faianță, plăci de ceramică,
obiecte din faianță, respectiv lavoare pentru
baie (chiuvete), servicii de informare și
consiliere cu privire la materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, plăci
nemetalice pentru construcții, placaje nemetalice
pentru clădiri, articole din ceramică pentru
construcții, pardoseli nemetalice, materiale
de construcție compozite (nemetalice) pentru
pavarea suprafețelor, materiale refractare de
construcție, nemetalice, materiale de construcție
pentru placări ceramice nemetalice, plăci
ceramice, plăci ceramice pentru pereți, gresie,
gresie pentru construcție, dale din ceramică,
faianță nemetalică pentru construcții, marmură,
granit, plăci nemetalice pentru pavaj, argilă,
argilă refractară, cuarț, nisip, pietriș, piatră
zdrobită, fațade pentru construcție (nemetalice),
mozaicuri pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), sape pentru pardoseli, tencuieli
păstoase, materiale de construcție uscate, și
anume sapă, beton și mortar de zidărie, servicii
de informare și consiliere cu privire la obiecte din
faianță, plăci de ceramică, obiecte din faianță,
respectiv lavoare pentru baie (chiuvete).

───────

(210) M 2021 05696
(151) 30/07/2021
(732) GING PROD SRL, SAT PRIPORU

221, BIROUL 3, JUDEȚUL
VÂLCEA, COMUNA VLADESTI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

KIDS taxi

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 26.04.01; 21.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

39. Închiriere auto cu șofer, transport,
organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 05697
(151) 30/07/2021
(732) NORAD TIME SRL, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 8, JUD.
CARAŞ SEVERIN, REŞIŢA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

GUSTOSA by NOAH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 04.05.03; 11.01.03;
11.01.04; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering., servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și

băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, 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, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 05698
(151) 30/07/2021
(732) GARDEN CENTER GRUP, STR.

ATOMIŞTILOR NR. 127-135, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, 077125,
ILFOV, ROMANIA

(540)

GARDEN CENTER GRUP

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#D7E28F, #BAD36D, #7DA84D,
#B4CD51, #5D8746, #507253), alb
(HEX #FFFFFF)

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

44. Amenajare peisagistică de grădini pentru
terți, amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, design de grădină și peisagistic,
horticultură, grădinărit și amenajare peisagistică,
consultanță referitoare la peisagistică, grădinărit,
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întreținere de grădini, proiectare (design) de
grădini, servicii de grădinărit, consultanță în
grădinărit, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii pentru îngrijirea grădinilor, servicii de
amenajare a grădinilor, furnizare de informații
despre grădinărit, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, servicii de consiliere cu
privire la grădinile acvatice, informații și
consiliere cu privire la grădinărit, servicii de
consiliere cu privire la proiectarea de grădini,
servicii de pepiniere, servicii prestate de
pepinieriști, întreținerea gazonului, amplasare
de gazon, servicii de tuns gazonul, servicii de
consiliere în materie de proiectare a gazonului,
servicii de consiliere cu privire la plantarea
gazonului, servicii de consiliere cu privire la
selectarea gazonului, furnizare de informații
despre plantarea pomilor în grădini.

───────

(210) M 2021 05699
(151) 30/07/2021
(732) GARDEN CENTER GRUP, STR.

ATOMIŞTILRO NR. 127-135, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, 077125,
ILFOV, ROMANIA

(540)

QUANTUM Garden

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.01.16; 29.01.03;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), verde (HEX #7AC143)

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

37. Servicii de construcții, construcții civile,
construcția de clădiri, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de magazine, construcție de bucătării, lucrări

de construcție, construcție de birouri, construcție
de case, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de clădiri și de alte structuri, lucrări
de construcție de structuri din oțel, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe.

───────

(210) M 2021 05700
(151) 30/07/2021
(732) VINURI PĂNCENE SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
COMUNA STRĂOANE, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

INCEPUTURI ALB DE PANCIU
DEMISEC 2020 PANCIU
MOŞIA DOMNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 04.01.05; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, maro, crem,
portocaliu, alb, negru

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/07/2021-01/08/2021

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Panciu.

───────

(210) M 2021 05701
(151) 30/07/2021
(732) VINURI PĂNCENE, STR.

PRINCIPALĂ NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
COMUNA STRĂOANE, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

INCEPUTURI NEGRU DE
PANCIU DEMISEC PANCIU

MOŞIA DOMNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 04.01.05; 29.01.15

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

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Panciu.

───────

(210) M 2021 05702
(151) 30/07/2021
(732) VINURI PĂNCENE SRL, STRADA

PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
STRĂOANE, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

TAINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 06.06.25; 29.01.11

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

clase:
33. Vinuri

───────
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(210) M 2021 05703
(151) 30/07/2021
(732) VINURI PĂNCENE SRL, STRADA

PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
STRĂOANE, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

INCEPUTURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2021 05705
(151) 31/07/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

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

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

(540)
PRIMA PLAY

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

9. Medii digitale și electronice descărcabile, și
anume, conținut audio, vizual și multimedia
descărcabil în domeniile știrilor, divertismentului,
educației, sportului, comediei, dramelor, filmelor,
muzicii și videoclipurilor musicale, software de
calculator, și anume, playere descărcabile pentru
continut audio, vizual si multimedia, instrumente
software pentru editarea conținutului audio,
vizual și multimedia, software de căutare
și adnotare video, software de protecție a
conținutului, software de urmărire și optimizare

a anunțurilor, software de jocuri video, programe
de jocuri interactive, suporturi de înregistrare
și preînregistrate, și anume , dvd-uri, cd-
uri, discuri interactive video muzicale, casete
video și audio, discuri laser, software de
calculator pentru căutarea și recuperarea
informațiilor, a fisierelor si documentelor din
site-uri web, publicații electronice și digitale
descărcabile, echipamente digitale și electronice
pentru înregistrare, transfer și afișarea de text,
sunet și / sau imagini, software descărcabil
pentru a permite încărcarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, partajarea de continut
media și informații electronice și digitale prin
internet și alte rețele de comunicații, interfață de
program de aplicație care permite dezvoltatorilor
să integreze conținut și funcționalitate video
în site-uri web,, aplicații software descărcabile
și dispozitive, filme descărcabile, medii de
stocare digitale, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
software pentru acces la conținut, carduri de
acces codificate, carduri electronice de acces,
interfețe de acces pentru rețele cu circuit
privat, software descărcabil pentru accesul și
comanda la distanță a unui calculator, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de
date la distanță, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, puncte de
acces la rețele locale (lan) pentru conectarea
utilizatorilor la rețele de calculatoare, programe
de calculator pentru accesarea, rasfoirea si
cautarea in bazele de date online, conținut
media, software de management de conținut,
software de control de conținut, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software cms (sistem
de gestionare a conținutului), dispozitive pentru
transmisia continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri)
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,

promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea
de texte publicitare, publicitate, închiriere de
spațiu publicitar, diseminare de publicitate pentru
terți, servicii de publicitate online și bannere
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
cu streaming sau descărcare audio, vizuală
și multimedia, dezvoltarea și furnizarea de
programe de marketing pentru agenții de
publicitate, specialiștii în marketing și furnizorii
de conținut, oferind un site web unde agenții
de publicitate, specialiștii în marketing și
furnizorii de conținut pot ajunge, interacționa
și interacționa cu utilizatorii online în scopul
promovării sau publicității, servicii de informații
comerciale furnizate prin accesul la bază de date
computerizată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de conținut media, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovarea
serialelor (filme) pentru terți, regie de film pentru
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filme publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul

televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
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furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal
de internet care conține programe video la
cerere, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
difuzare și streaming de conținut audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de podcasting, webcasting
și streaming, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisie de jocuri video și
interactive, podcasting și webcasting, difuzarea
de programe prin internet către asistenți de
date cu caracter personal, telefoane celulare și
mobile și alte dispozitive electronice portabile
cu acces la internet, furnizarea de forumuri,
camere de chat, bloguri pentru transmiterea de
mesaje, comentarii, audio, vizuale și multimedia
conținut între utilizatori prin internet și alte
rețele de comunicații, transmisie de suporturi
digitale și electronice, conținut audio, vizual și
multimedia, videoclipuri, filme, imagini, imagini,
text, fotografii, conținut generat de utilizatori
și informații prin internet și alte rețele de
comunicații , oferind forumuri comunitare pentru
utilizatori pentru a posta, căuta, viziona,
partaja, critica, evalua și comenta videoclipuri
și alte conținuturi audio, vizuale și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
furnizarea de panouri electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatori în
domeniul de interes general, servicii de
mesagerie web, video- servicii de transmisie
la cerere, servicii interactive de difuzare a
televiziunii.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,

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

de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii de educație
și divertisment, și anume servicii online care
furnizează conținut audio, vizual și multimedia,
furnizarea de jocuri online interactive, furnizarea
de informații online despre subiectele de
divertisment, educație, filme, programe de
televiziune, videoclipuri, videoclipuri muzicale și
muzică, furnizarea de ghiduri online interactive
de resurse și programare pe teme de
divertisment, educație, filme, programe de
televiziune, videoclipuri, videoclipuri muzicale
și muzică, servicii de editare electronică, și
anume publicarea de text, grafică, fotografii,
imagini și lucrări audio, vizuale și multimedia ale
altele, servicii de editare electronică și digitală
online, și anume, publicarea de conținut audio,
vizual și multimedia a altora, producția, distribuția
și închirierea de lucrări audio, vizuale și
multimedia în domeniile știrilor, divertismentului,
educației, sportului, comediei , dramă, muzică
și videoclipuri muzicale, oferind un site web
cu conținut audio, vizual și multimedia în
domeniile știrilor , divertisment, sport, comedie,
dramă, muzică și videoclipuri muzicale, oferind
un site web cu jocuri video și interactive,
producție de programe de radio și televiziune,,
producție de discuri și casete video, producție
de filme cinematografice, divertisment în natura
producțiilor de teatru, divertisment în natura
spectacolelor vizuale și audio, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
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program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de

programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
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temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru
baze de date, stocare electronică de fotografii,
fişiere audio, de conţinut multimedia de
divertisment, de videoclipuri, de informaţii,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
care nu poate fi descărcat pentru a permite
încărcarea, capturarea, postarea, afișarea,
editarea, redarea, redarea în flux, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea și furnizarea de
mijloace electronice, conținut audio, vizual și
multimedia, videoclipuri, filme, imagini, imagini,
text, fotografii, conținut generat de utilizator
și informații prin internet și alte rețele de
comunicații, oferirea de acces la utilizarea
temporară a software-ului care nu poate
fi descărcat pentru a permite partajarea
conținutului audio, vizual, conținut multimedia
și comentarii între utilizatori, oferirea de acces
la utilizarea temporară a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru a permite furnizorilor
de conținut să urmărească conținut audio,
vizual și multimedia, acces pentru utilizarea
temporară a software-ului de analiză care nu
poate fi descărcat, și anume, software care oferă
statistici despre comportamentul spectatorilor
de videoclipuri online, filme, imagini, imagini,
text, fotografii, jocuri și alt conținut generat de
utilizatori, găzduirea de site-uri web cu aud
conținut io, vizual și multimedia pentru alții,
oferind un site web care oferă utilizatorilor
de computere posibilitatea de a încărca și
partaja videoclipuri, eseuri și articole generate
de utilizatori despre o mare varietate de subiecte
și teme, accesul la motoare de căutare pentru
localizarea, previzualizarea și descărcarea de
continut audio, vizual și multimedia, servicii
informatice, și anume crearea de indexuri de
informații, site-uri, fișiere media și alte resurse
disponibile în rețelele de calculatoare, furnizare
de acces temporar la un software online, care
nu poate fi descărcat, în vederea utilizării în
procesele de editare și imprimare, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, găzduire
de conținut educațional multimedia, conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme
de conținut digital, găzduire de conținuturi
multimedia pentru terți, găzduire de conținut de
divertisment multimedia, stocare electronică de
conținut multimedia de divertisment, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie

de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare de componente hardware
pentru procesarea și distribuirea conținutului
multimedia, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea de
conținut multimedia, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, proiectare
de software pentru procesare și distribuție de
conținut multimedia, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, dezvoltare
de software pentru conversia de date și
conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de software pentru conversie de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, servicii interactive de găzduire care
permit utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil penru a permite punerea în comun
de conținut multimedia și de comentarii între
utilizatori, autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, servicii de autentificare pentru
securitatea informatică, servicii de autentificare
de date transmise prin telecomunicații, criptare,
decriptare și autentificare de informații, mesaje
și date, servicii de autentificare (control) de
date transmise prin telecomunicații, furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, servicii
de autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, prestare de servicii de
asistență online pentru utilizatorii de programe
de calculator

───────
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(210) M 2021 05706
(151) 31/07/2021
(732) ASOCIATIA OPERETTISSIMO

EGYESULET, STR. MĂRĂȘEȘTI
NR. 23, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400414, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Operettissimo

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

41. Furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, rezervare de locuri
la concerte, rezervare de bilete la evenimente
culturale, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru spectacole,
servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte și spectacole
de teatru, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, servicii de rezervare
de bilete și locuri la spectacole de teatru, activități
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, divertisment de
tipul turneelor, divertisment muzical, divertisment
on-line, divertisment pe internet, divertisment
radiofonic, divertisment teatral, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de repertorii ale teatrelor, organizare
de activități de divertisment, organizare de
divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de festivaluri

pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizare de gale, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de baluri, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de spectacole, prezentare de piese de teatru,
prezentări de recitaluri, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, servicii de compoziții muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de spectacole în direct,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizarea de spectacole de dans, organizarea
de turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 05707
(151) 01/08/2021
(732) SORINA IULIANA MOLDOVEANU,

STRADA ION MAIORESCU NR. 47,
ETAJ 2, APARTAMENT 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021244, ROMANIA

(540)
Invitatii Electronice

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

16. Invitații (papetărie), invitații la petreceri
(papetărie).

───────
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Cereri Mărci publicate în 06/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02696 09/06/1998 Apple Inc. THINK DIFFERENT

2 M 2021 02697 29/04/2005 Apple Inc. THINK DIFFERENT
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(210) M 2021 02696
(151) 09/06/1998
(732) Apple Inc., ONE APPLE PARK

WAY, CALIFORNIA, CUPERTINO,
95014, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
THINK DIFFERENT

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

16. Buletine informative, manuale (ghiduri),
broşuri, prospecte, foldere (tipărituri), postere,
hârtie, articole de papetărie, hârtie de scris,
blocnote, decalcomanie, autocolante, pixuri.
38. Servicii de telecomunicaţii, comunicaţii prin
platforme electronice, servicii de schimb de date
electronice, servicii de telecomunicaţii pentru
crearea şi întreţinerea de fişiere şi servicii de
schimb de documente şi informaţii, servicii de
comunicaţii prin intranet, extranet, internet şi alte
mijloace electronice, furnizare de acces la baze
de date şi internet cu ajutorul telecomunicaţiilor,
furnizare de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate anterior, inclusiv astfel
de servicii furnizate prin internet, furnizare de
informaţii cu privire la telecomunicaţii, închiriere
de/aparate de transmitere a mesajelor, închiriere
de modemuri, închiriere de echipamente de
telecomunicaţii, închiriere de telefoane.
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(740) CABINET M. OPROIU, STR. POPA
SAVU, NR. 42, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
THINK DIFFERENT

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

41. Servicii de educaţie şi formare în domeniul
calculatoarelor, a componentelor hardware

pentru calculatoare, a reţelelor de calculatoare,
a sistemelor de calculatoare şi a programelor
de calculator, organizarea şi conducerea
de conferinţe, expoziţii, workshopuri, cursuri
de formare şi seminarii în scop cultural,
educaţional sau de divertisment, servicii
de divertisment, divertisment în legătură cu
concursuri, competiţii, jocuri tip intrebari-
raspunsuri şi loterii, servicii de jocuri de noroc şi
pariuri, organizare şi prezentare de concursuri,
competiţii, jocuri tip intrebari-raspunsuri şi loterii,
concursuri electronice, competiţii electronice,
jocuri electronice tip intrebari-raspunsuri şi loterii
electronice furnizate prin intermediul internetului
sau on-line dintr-o bază de date sau reţea de
calculatoare, servicii de publicare electronică,
distribuirea şi partajarea de servicii de software
de calculator furnizate on-line dintr-o bază
de date sau reţea de calculatoare, inclusiv
internet, demonstraţie de programe de calculator
(instruire), furnizarea de informaţii referitoare
la toate serviciile menţionate anterior furnizate
on-line de la o bază de date sau reţea de
calculatoare, inclusiv internet.
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