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Cereri Mărci publicate în 08/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06322 01/09/2021 JURNALUL ELECTRONIC FISCALMAG

2 M 2021 06369 01/09/2021 OCTAVIAN -VALENTIN
CUTURESCU

VOL café

3 M 2021 06370 01/09/2021 S.C. COFFEE PLACE S.R.L. Puerto Café

4 M 2021 06371 01/09/2021 MELICIANU ANCA ELENA ROUA RESIDENCE

5 M 2021 06372 01/09/2021 PĂTRASCU SANDA-FLORICA, Amoresse

6 M 2021 06373 01/09/2021 POPCOMPANY SRL Belle Design

7 M 2021 06374 01/09/2021 GENERAL ME.EL ELECTRIC
SRL

GME SC GENERAL ME.EL
ELECTRIC SRL

8 M 2021 06375 01/09/2021 MARIA GAL RECO IMOBILIARE

9 M 2021 06376 01/09/2021 ALIN VALENTIN COJOCARU PALTINU LAKE RETREAT

10 M 2021 06377 01/09/2021 IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

Go local Creştem afaceri locale

11 M 2021 06378 01/09/2021 GOOD CARS ONLINE S.R.L all cars

12 M 2021 06379 01/09/2021 PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL PARLIAMENT CODE EDITION

13 M 2021 06380 01/09/2021 SMART IMPORT TOP MARKET
S.R.L.

SMARTIC

14 M 2021 06381 01/09/2021 ALIRA RECRUITMENT SRL AliRa Recruitment Passion for
Finding Right People

15 M 2021 06382 01/09/2021 "OPEN TEAM" SRL TEAM Courier NOI CHIAR
LIVRĂM LA TIMP

16 M 2021 06383 01/09/2021 MEDICHUB MEDIA SRL Dietetician.ro

17 M 2021 06384 01/09/2021 CHEMFOR BALKAN SRL Chemfor

18 M 2021 06385 01/09/2021 MEGELEA EUGENIU LEONARD ELAN'S ANGLO NUBIAN

19 M 2021 06386 01/09/2021 SC POLIMED SRL Spitalul POLIMED Podu Turcului

20 M 2021 06387 01/09/2021 SAMAKO IMPORT - EXPORT
OOD

La Durra

21 M 2021 06388 01/09/2021 MAURER IMOBILIARE SA Maurer VILLaGe

22 M 2021 06389 01/09/2021 PRO TV SRL femeiaalege

23 M 2021 06390 01/09/2021 COMPANIA SEMINTE
FUNDULEA S.R.L.

FLOROM

24 M 2021 06391 01/09/2021 BOGDAN CONSTANTIN
STAICU

SDH Kids
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(210) M 2021 06322
(151) 01/09/2021
(732) JURNALUL ELECTRONIC, STR.

RIPICENI, NR. 4, BL. 11, SC.
1, ET. 2, AP. 14, SECTOR 2 ,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FISCALMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

9. Case de marcat, case de marcat electronice,
aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de sortare a banilor, aparate pentru
numărarea banilor, aparate pentru procesarea
plăților electronice, aparate pentru vărsăminte
și depozite automate, case automate, hardware
pentru procesarea de plăți electronice către
și de la alții, mașini automate de sortat
bani, mașini automate de încasare, mașini
automate de sortat și numărat bani, mașini de
numărat și sortat bani, mașini electronice pentru
înregistrarea operațiunilor financiare, mașini
pentru calcularea prețului, mașini înregistratoare
de încasat, sisteme de puncte de vânzare
(pos), sisteme pentru puncte de vânzare
electronice (epos), terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru plăți electronice,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de vânzare, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat, imprimante, imprimante xerox,
imprimante scaner, imprimante color, imprimante
color digitale, imprimante multifuncționale (mfp),
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice portabile, cântare electronice digitale
portabile, tablete, tablete digitale, software
pentru tablete, tablete grafice digitale, monitoare,
monitoare lcd, monitoare color, monitoare
comerciale, monitoare pentru tabletă, software
pentru plăți, software pentru plăți electronice,

software de comerț electronic și de plăți
electronice, software pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, scanere,
scanere 3d, scanere electronice, scaner de
mână, scanere de imagini, scanere 3d portabile,
scanere pentru coduri de bare, mecanisme
electronice de blocare a caselor de bani,
terminale de plată, dispozitive de distribuire și
sortare a banilor, mașini de numărat sau sortat
monede, imprimante termice, capete pentru
imprimante termice, detectoare.
16. Role de hârtie pentru case de marcat,
hârtie pentru copiatoare și imprimante, suluri
de hârtie pentru imprimante, hârtie pentru
imprimante cu laser, suporturi pentru bani, cleme
metalice pentru bancnote, cleme nemetalice
pentru bancnote, cleme pentru bani din metale
prețioase, genți din plastic pentru asigurarea
obiectelor de valoare, fișicuri monede din hârtie,
cleme de bani din metale prețioase, tavi pentru
aranjarea și numărarea banilor, imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: case de marcat, case de marcat
electronice, aparate de colectare monede
(totalizatoare), aparate de sortare a banilor,
aparate pentru numărarea banilor, aparate
pentru procesarea plăților electronice, aparate
pentru vărsăminte și depozite automate, case
automate, hardware pentru procesarea de plăți
electronice către și de la alții, mașini automate de
sortat bani, mașini automate de încasare, mașini
automate de sortat și numărat bani, mașini de
numărat și sortat bani, mașini electronice pentru
înregistrarea operațiunilor financiare, mașini
pentru calcularea prețului, mașini înregistratoare
de încasat, sisteme de puncte de vânzare
(pos), sisteme pentru puncte de vânzare
electronice (epos), terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru plăți electronice,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de vânzare, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat, imprimante, imprimante xerox,
imprimante scaner, imprimante color, imprimante
color digitale, imprimante multifuncționale (mfp),
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice portabile, cântare electronice digitale
portabile, tablete, tablete digitale, software
pentru tablete, tablete grafice digitale, monitoare,
monitoare lcd, monitoare color, monitoare
comerciale, monitoare pentru tabletă, software
pentru plăți, software pentru plăți electronice,
software de comerț electronic și de plăți
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electronice, software pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, scanere,
scanere 3d, scanere electronice, scaner de
mână, scanere de imagini, scanere 3d portabile,
scanere pentru coduri de bare, mecanisme
electronice de blocare a caselor de bani,
terminale de plată, dispozitive de distribuire și
sortare a banilor, mașini de numărat sau sortat
monede, imprimante termice, capete pentru
imprimante termice, detectoare, role de hârtie
pentru case de marcat, hârtie pentru copiatoare
și imprimante, suluri de hârtie pentru imprimante,
hârtie pentru imprimante cu laser, suporturi
pentru bani, cleme metalice pentru bancnote,
cleme nemetalice pentru bancnote, cleme pentru
bani din metale prețioase, genți din plastic pentru
asigurarea obiectelor de valoare, fișicuri monede
din hârtie, cleme de bani din metale prețioase,
tavi pentru aranjarea și numărarea banilor,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2021 06369
(151) 01/09/2021
(732) OCTAVIAN -VALENTIN

CUTURESCU, STRADA
PĂSTRĂVILOR NR. 10,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

VOL café

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06

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

clase:
43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de bar.

───────
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(210) M 2021 06370
(151) 01/09/2021
(732) S.C. COFFEE PLACE S.R.L.,

B-DUL BUREBISTA NR. 2, BL.
D14, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIŞ NR.15A, BL.2,
AP.13, CĂSUŢA POŞTALĂ 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Puerto Café

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01

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

clase:
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de ceainării, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă Mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de preparare a alimentelor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii

ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
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servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, aprovizionare pentru restaurante fast-
food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────

(210) M 2021 06371
(151) 01/09/2021
(732) MELICIANU ANCA ELENA, STR.

ŞOIMULUI NR. 2, BL. ATENA, SC.
1, ET. 4, AP. 18, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
ROUA RESIDENCE

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

35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenţii de
import-export.

37. Servicii de construcţii, construcţii civile,
servicii de reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 06372
(151) 01/09/2021
(732) PĂTRASCU SANDA-FLORICA,,

STR. ONEŞTILOR NR. 11C,
BL. R29, AP. 88, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Amoresse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
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la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online

pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale
(lucrări de birou), servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
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web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
Curriculum Vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţi, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării cu
amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de vânzare
cu amanuntul, cu ridicata şi online.

───────

(210) M 2021 06373
(151) 01/09/2021
(732) POPCOMPANY SRL, STR. LAINICI

NR. 2, JUDEŢ GORJ, TARGU JIU,
210116, GORJ, ROMANIA

(540)
Belle Design

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

35. Servicii de achiziţii de perdele, draperii,
rolete, servicii de comerţ cu perdele, draperii,
rolete.

───────

(210) M 2021 06374
(151) 01/09/2021
(732) GENERAL ME.EL ELECTRIC

SRL, STR. C.D.GHEREA NR. 2
BIS, JUDEŢ PRAHOVA, BĂICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

GME SC GENERAL
ME.EL ELECTRIC SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.02;
26.04.01

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

clase:
4. Energie electrică, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
9. Instalații de cabluri electrice, instalații
de control (electrice), instalații electrice
pentru controlul debitului, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiilor
industriale, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, celule fotovoltaice
calibrate de referință, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), module fotovoltaice solare, module
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, celule
fotovoltaice, conducte metalice (electrice),
cabluri metalice (electrice), fire metalice
(electrice), fire metalice pentru rezistențe,
fire (electrice) din aliaje metalice, balast
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electronic (balasturi) pentru iluminat, fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranță, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, limitatoare de curent pentru corpuri
electrice de iluminat, tuburi cu descărcare
electrică, altele decât cele pentru iluminat,
aparate de comandă pentru iluminat, panouri
de control pentru iluminat, console de control
pentru aparate și instrumente de iluminat,
dispozitive de comandă electronică (ecg) pentru
lămpi și corpuri de iluminat cu leduri, comenzi
programabile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi audio-sensibile pentru aparate
și instrumente de iluminat, blocuri de alimentare
cu energie electrică, distribuitoare de energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de energie electrică,
surse electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
analizoare de energie electrică, amplificatoare
de energie electrică, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, fire de alimentare cu
energie electrică, componente electrice și
electronice, aparate și instrumente pentru
dirijarea utilizării energiei electrice, aparate
și instrumente pentru transformarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda distribuirii energiei electrice, aparate
și instrumente pentru comanda utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru reglarea
utilizării energiei electrice, aparate și instrumente
pentru comutarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru acumularea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru transformarea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru reglarea energiei electrice, aparate
pentru controlul puterii electrice, aparate pentru
controlul energiei.
11. Lămpi pentru instalații electrice, instalații de
iluminat electrice, difuzoare (iluminat), iluminat
stradal, aparate de iluminat și reflectoare, stâlpi
de iluminat, structuri de iluminat, iluminat de
siguranță, becuri de iluminat, elemente de
iluminat, accesorii de iluminat, lămpi de iluminat,
lanterne de iluminat, dispozitive de iluminat,
aparate de iluminat, corpuri de iluminat, instalații
de iluminat, proiectoare de iluminat, instalații
pentru iluminat stradal, accesorii electrice de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat
arhitectural, accesorii pentru iluminatul electric,
dispozitive de iluminat pentru grădină, corpuri

de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate și instalații de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, sisteme de iluminat
de urgență, accesorii de iluminat pentru exterior,
lămpi cu neon pentru iluminat, corpuri de
iluminat cu led, lumini led pentru iluminatul
public, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, aparate de iluminat cu fibră
electrică, tuburi cu descărcări electrice pentru
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, șine suspendate (nu electrice) pentru
corpuri electrice de iluminat, sisteme de iluminat
de siguranță acționate prin celule fotoelectrice.
37. Servicii de instalații electrice, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și
instalații fotovoltaice, reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, service
la aparate și instalații pentru generarea de
energie electrică, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
servicii de subcontractare de lucrări electrice,
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice.
40. Producere de energie de către centrale
electrice.

───────
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(210) M 2021 06375
(151) 01/09/2021
(732) MARIA GAL, BD. STEFAN CEL

MARE NR.68A, AP.2, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

RECO IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.25; 26.01.16

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

16. Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35. Organizare și coordonare de licitații
imobiliare.
36. Servicii imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, afaceri imobiliare,
agențiile imobiliare, evaluări imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, acordare
de credite imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), administrare fiduciară

de proprietăți imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, finanțare în
domeniul proprietăților imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru
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bunurile imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu
amănuntul, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de cesiune de contracte de închiriere
a proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare.

───────

(210) M 2021 06376
(151) 01/09/2021
(732) ALIN VALENTIN COJOCARU,

STR. AVRIG NR. 63, BLE2, SC.6,
AP. 169, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BULEVARDUL
LIBERTĂŢII, NR. 22, BL. 102,
SC. 3, AP. 55, SECTOR 5,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PALTINU LAKE RETREAT

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

43. Servicii oferite de pensiuni, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri şi pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, cazare temporară, servicii de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii
de cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet
de cazare temporară, servicii de furnizare de
alimente și băuturi, servicii de restaurant, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de alimentație
publică, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, rezervări de camere, rezervări
de camere pentru călători, rezervări de pensiuni,
rezervări de spații de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 06377
(151) 01/09/2021
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS, NR. 7A,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Go local Creştem
afaceri locale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 08.07.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#F78D24), verde, negru

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice

utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
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utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,

hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/09/2021

pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite
din hârtie, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, cupoane de reducere.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, administrarea programelor de
fidelizare, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,

producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
imobiliare, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
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servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, furnizarea de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de

programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de comerţ, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, consultanță privind promovarea
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii de promovare și publicitate, servicii
publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, promovare de târguri
în scop comercial, promovare și realizare de
expoziții comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
promovarea produselor și serviciilor terților,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin distribuirea de cupoane, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară, case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
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închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, servicii de evaluare financiară, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
propuneri (rfp), evaluare financiară a costurilor
de dezvoltare referitoare la industria petrolului,
a gazelor și minieră, studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate,
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri
de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri, agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar sau
custode, sponsorizare, sponsorizare și protecție

financiară, sponsorizare financiară și finanțare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de finanțare, servicii de finanțare pentru
sponsorizarea afacerilor, finanţarea companiilor,
finanţare imobiliară, finanţare de proiecte.
41. Servicii oferite de academii (educaţie),
instruirea în artele marţiale aikido, servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, dresarea
animalelor, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
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închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli,
grădiniţe, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, divertisment

de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte,altele decat textele publicitare, servicii
de grădină zoologică, organizarea de cursuri,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educational sau cultural, servicii sportive
și de fitness, servicii educative și de instruire.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
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de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea

de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web, servicii în domeniul
științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2021 06378
(151) 01/09/2021
(732) GOOD CARS ONLINE S.R.L,

STR. CAMINULUI NR.82 A, SAT
MANOLACHE, COMUNA GLINA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

all cars

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.06

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

35. Servicii de vanzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vanzare
cu amanuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vanzare cu amanuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu accesorii pentru automobile, marketing pe
internet, furnizare de informatii despre produse
de larg consum prin internet, servicii de comenzi
online, furnizare de servicii online de comparare
de preturi, servicii de vanzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de agentii
de import side export, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu preparate de
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curatenie, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu articole de curatenie, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu
acumulatori, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu baterii, promovarea produselor
si serviciilor altor persoane prin internet,
regruparea in avantajul tertilor a pieselor auto si
a altor componente, uleiurilor si accesoriilor auto
permitand consumatorilor sa le vanda si sa le
cumpere comod, regruparea in folosul tertilor a
pieselor si componentelor auto pentru ca acestia
sa le poata vedea si cumpara cat mai comod,
servicii de comert online.

───────

(210) M 2021 06379
(151) 01/09/2021
(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,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)
PARLIAMENT CODE EDITION

(300)
Prioritate invocată:
42203/03-03-2021/AD

(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, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.

───────

(210) M 2021 06380
(151) 01/09/2021
(732) SMART IMPORT TOP MARKET

S.R.L., STR. VIILOR NR.12,
BLOC U7, SCARA A, ET.3, AP.14,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
SMARTIC

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

3. Odorizanți de cameră, odorizante de casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante.
7. Aspiratoare pentru automobile, compresoare,
compresoare electrice, compresoare (mașini),
motoare pentru compresoare, compresoare de
aer, compresoare pentru mașini, compresoare
de aer pentru vehicule, pompe, compresoare și
suflante, încărcătoare (mașini).
9. Camere video portabile, camere video
360º, camere video digitale, camere video de
supraveghere, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video
de bord, camere video pentru vehicule, camere
video cu funcționalități multiple, camere video
pentru telefoane inteligente, suporturi biped
pentru camere video, camere video activate prin
mișcare, camere video adaptate în scop de
supraveghere, carcase rezistente la apă pentru
camere video, redresoare, redresoare electrice,
redresoare de curent electric, redresoare
pentru baterii solare, compresoare audio,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, suporturi pentru telefoane mobile.
10. Truse cu instrumente medicale.
12. Huse adaptate pentru automobile, huse
de scaune pentru automobile, huse pentru
scaune (ajustabile) pentru automobile, huse
adaptate pentru volane de automobile, huse
pentru scaune de autovehicule (adaptate),
huse pentru scaune de autovehicule (croite
pe formă), huse pentru centuri de siguranță
pentru scaune de automobile, organizatoare
pentru portbagaj, compartimentatoare pentru
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portbagaj, polițe de portbagaj pentru vehicule,
suporturi de portbagaj pentru capotă, plase
de portbagaje pentru vehicule, huse pentru
anvelope, huse adaptate pentru motociclete,
huse adaptate pentru vehicule, huse adaptate
pentru bărci, huse pentru ghidonul bicicletelor,
huse semiajustabile pentru vehicule, huse
adaptate pentru camionete, huse antiderapante
pentru anvelope, huse pentru roata de rezervă,
huse pentru volane de vehicule, huse pentru
pedale de bicicletă, huse protectoare ajustate
pentru vehicule, huse pentru scaune de vehicule,
huse textile antiderapante pentru anvelope, huse
de șei pentru biciclete, huse pentru șei de
motociclete, huse de șa pentru motociclete,
huse pentru șei de biciclete, huse pentru șei
de biciclete, huse protectoare ajustabile pentru
vehicule, huse pentru schimbătoare de viteze,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru furci
(componente pentru biciclete), huse adaptate
pentru volane de vehicule, huse de protecție
(ajustabile) pentru vehicule, huse pentru locurile
din spate la vehicule, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, capote
și huse pentru cărucioare de copii, huse
retractabile pentru vehicule transportatoare de
mărfuri, huse adaptate pentru mașinuțe de
golf motorizate, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse adaptate
pentru tablouri de bord la vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de protecție împotriva vântului adaptate
pentru biciclete electrice, huse pentru scaune
de mașină (fabricate pe măsură sau adaptate),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
vehicule (prelate adaptate pentru), prelate de
cărucioare pentru copii, prelate de cărucioare
pentru copii, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vehicule, prelate adaptate pentru bărci
și vehicule maritime, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru bărci, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vagoanele de cale ferată, apărători de
noroi pentru camioane, apărători de noroi
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
parasolare pentru automobile, parasolare
(storuri) pentru automobile, parasolare pentru
parbrizele automobilelor, pompe de picior pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,

pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
raclete pentru ștergătoarele de parbrize.
20. Suporturi pentru telefon (mobilier).
21. Cutii frigorifice portabile, neelectrice, raclete
pentru curățat geamuri.
22. Copertine (prelate), prelate, prelate de
camuflaj, prelate pentru corturi, prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate (neadaptate)
pentru autocamionete, prelate pentru bărci,
neajustate, acoperitoare de genul prelatelor,
prelate pentru bazine de înot, prelate pentru
bazin de înot, prelate pentru piscine spa,
neajustate, prelate din pânză de cânepă, prelate
folosite la pescuitul cu undiță, prelate din plastic
cu utilizări multiple, prelate de protecție pentru
vehicule (neajustate), marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, prelate, nu pentru
utilizare la vehicule, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule, folii din materiale
plastice folosite ca prelate, prelate din materiale
căptușite cu produse plastice, chingi de tracțiune
fabricate din materiale textile.
27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
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de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare., servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2021 06381
(151) 01/09/2021
(732) ALIRA RECRUITMENT SRL,

STR. INDEPENDENŢEI NR. 27,
CAMERA 1, SAT DASCĂLU,
JUDEŢ ILFOV, DASCĂLU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AliRa Recruitment Passion
for Finding Right People

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 02.01.23; 26.04.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, portocaliu

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

35. Consultanţă în domeniul managementului
personalului, servicii de recrutare de personal.

───────

(210) M 2021 06382
(151) 01/09/2021
(732) "OPEN TEAM" SRL, B-DUL

RAMNICUL SARAT NR. 10,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TEAM Courier NOI
CHIAR LIVRĂM LA TIMP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05; 26.11.02

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 06383
(151) 01/09/2021
(732) MEDICHUB MEDIA SRL, BD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
22, GREEN GATE OFFICES, ET.
11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dietetician.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 26.01.01; 26.04.01;
05.03.15; 24.17.02; 02.01.16

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Publicații periodice tipărite.
35. Furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, organizare și
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, regruparea în avantajul terților
a publicaţiilor periodice tipărite, publicațiilor

electronice descărcabile, publicațiilor electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicațiilor
electronice descărcabile sub formă de reviste
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de conferințe,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare de
seminarii, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane.

───────

(210) M 2021 06384
(151) 01/09/2021
(732) CHEMFOR BALKAN SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
146, BL. C7, AP. 36, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Chemfor

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 18.07.01

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

clase:
37. Forajul sondelor de petrol sau de
gaze, întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
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de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea

sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.

───────

(210) M 2021 06385
(151) 01/09/2021
(732) MEGELEA EUGENIU LEONARD,

STR.PRINCIPALA NR.970, JUDEŢ
PRAHOVA, GAGENI, 107025,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ELAN'S ANGLO NUBIAN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Animale vii, capre vii, animale vii, organisme
pentru reproducere.

───────

(210) M 2021 06386
(151) 01/09/2021
(732) SC POLIMED SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR.94, JUDEŢ
BACAU, PODU TURCULUI,
607450, BACĂU, ROMANIA

(540)
Spitalul POLIMED

Podu Turcului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de ingrijire sanitara
si de infrumusetare pentru persoane, servicii
medicale, servicii veterinare, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06387
(151) 01/09/2021
(732) SAMAKO IMPORT - EXPORT

OOD, SCARA G, ETAJ 6,
APARTMENT 104, KRASNO SELO
DISTRICT, P.K. 1618, SOFIA,
BULGARIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

La Durra

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 26.01.03; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 1788
C), verde (Pantone 361 C, 7739 C, 360
C), alb

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină, proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete, pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge, cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură, bulion,
concentrate de fiertură, concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
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cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate, fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, produse din ouă, larve de furnici
comestibile, pregătite, ulei de măsline extra
virgin alimentar, falafel, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
hrană pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
carne uscată prin îngheţare, carne liofilizată,
legume uscate prin îngheţare, legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat,
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat, pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, produse din
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din
sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte

acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, burtă, trufe, conservate,
ton, nu viu, preparate pentru supa vegetală,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
spume vegetale, pastă vegetală de dovlecel,
cremă pe bază de legume, legume, conservate,
legume, gătite, legume, uscate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, yakitori,
iaurt, gălbenuş de ou, piele de tofu, tempeh,
satay, legume, procesate, fructe, procesate,
ratatouille, duck confits, andouillettes, budincă
albă, choucroute garnie, hash browns, omletă,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, creme tartinabile pe
bază de legume, agar-agar pentru scop culinar,
branză quark, brânză cottage, băuturi pe bază
de acid lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir
glasat, ghimbir, conservat, ghimbir murat, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
mâncăruri preparate, alimente semipreparate
și gustări sărate, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi comestibile, mazăre
conservată, ciuperci conservate, sos de roșii
pentru gătit, piure de roșii, conserve de legume,
conserve cu legume, legume uscate, dulcețuri,
pastă de năut, conserve din carne, fructe
sau legume, sucuri de legume pentru gătit,
piccalilli (murături asortate), frunze de viță-de-vie
procesate.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit), bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
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cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri),
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),

şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie), pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis, clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de susan (produse de asezonare), fulgi de
gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate), şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai
din alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
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(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de
ceai cu lapte, alimente semipreparate și snack-
uri, produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, arpacaș pentru
alimentație umană, arpacaș de ovăz, plante
aromatice pentru uz culinar, sosuri pentru salate,
siropuri, mâncăruri pe bază de făină.

───────

(210) M 2021 06388
(151) 01/09/2021
(732) MAURER IMOBILIARE SA, STR.

ALBATROSULUI NR. 11, AP. 23,
CAMERA 3, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC
SRL, BLD GRIVITEI NR.69, BL.49,
SC.D, AP.32, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Maurer VILLaGe

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.01; 05.01.16; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de un lanţ de magazine,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, analiză de afaceri, cercetare și
servicii de informare comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, servicii de intermediere comercială,
servicii de publicitate, 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.
36. Afaceri financiare, servicii financiare și
bancare, servicii bancare online, afaceri
monetare, operaţiuni de leasing, afaceri
imobiliare, servicii imobiliare, colectarea
de fonduri și sponsorizare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii financiare, servicii de agenţie imobiliară,
management imobiliar.
37. Asfaltare, construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminare, dezinsecție și deratizare,
dezinfectare, închiriere unelte, instalații și
echipament pentru construire și demolare
închirierea echipamentelor de construcţii,
construcţie, consultanţă în construcţii, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), furnizarea de informaţii privind
construcţia, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, izolarea clădirilor, supravegherea
construcţiei de clădiri, zidire, zidărie.
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, antrenare (instruire),
divertisment de televiziune, divertisment radio,
educaţie fizică, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
educaţie religioasă, efectuarea antrenamentelor
de fitness, furnizarea de facilităţi sportive,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
terenuri de sport, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, producţia de
spectacole, servicii de tabere sportive, servicii
de compoziţie muzicală, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de jocuri furnizate online de la
o reţea computerizată, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
servicii de parcuri de amuzament, organizarea
de spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de artă,
servicii oferite de şcoli de grădiniţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
pensiune, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, servicii de creşă (crèche), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de aziluri de bătrâni, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de case de vacanţă.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, dispersarea de
fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole
pe suprafeţe şi pe cale aeriană, servicii
de medicină alternativă, îngrijirea animalelor,

servicii de acvacultură, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, coafură,
îngrijirea sănătăţii, servicii de ingrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii spitaliceşti, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, manichiură, masaj,
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă, servicii
de control al dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, îngrijirea
animalelor de companie, servicii de fizioterapie,
terapie fizică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de terapie, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură, asistenţă veterinară,
servicii de machiaj, distrugerea buruienilor.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting),
servicii de plimbare a câinilor, activităţi funerare,
consiliere în perioada de doliu, servicii de
house sitting (locuirea în casa unui terţ şi
întreţinerea acesteia pe o perioadă temporară),
servicii de reprezentare juridică, mediere,
organizarea întâlnirilor religioase, pet sitting
(îngrijirea temporară a unui animal de companie
aparţinând unui terţ), consultanţă spirituală.

───────
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(210) M 2021 06389
(151) 01/09/2021
(732) PRO TV SRL, BULEVARDUL

PACHE PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER, CAMERA
101, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

femeiaalege

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Publicații periodice tipărite, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau

audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
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de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,

casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 06390
(151) 01/09/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FLOROM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben

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

31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură,
semințe de plantat, semințe pentru horticultură,
semințe pentru semănat, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.
35. Regruparea în avantajul terţilor a semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute

și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare lasemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate
de uz agricol, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cusemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la semințe de floarea-soarelui, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Carucioare pentru copii, carucioare cu
landouri detasabile, cosuri si prelate pentru
carucioare de copii, genti adaptate pentru
carucioare de copii, carucioare pentru bebelusi
cu suporturi de bebelusi, detasabile
16. Carti si reviste pentru copii, plastilina pentru
copii tipărite, cutii de acurele pentru copii, caiete
de activitati pentru copii, tablite de scris pentru
copii, carti tipărite pentru copii care includ o
componenta audio.
24. Lenjerie de pat pentru copii, prosoape
din materiale textile pentru copii, cuverturi
pentru paturi, pentru copii, ornamente murale,
textile, pentru copii, decoratiuni pentru pereti
din materiale textile, pentru copii, etichete textile
imprimate, pentru copii, perdele si draperii,
pentru copii, pături, pentru copii, lenjerie de pat
pentru nou-nascuti, cuverturi si pături, pentru nou
născuți.
25. Haine, pentru copii, acoperaminte de cap,
pentru copii, incaltaminte, pentru copii.
27. Covoare , carpete si presuri, pentru copii.
28. Piscine gonflabile, pentru copii, articole de
petrecere, sub forma de jucarii, jucarii, jocuri si
articole de joaca, jocuri portabile si jucarii cu
functii de telecomunicatii.
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