
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
01/10/2021-03/10/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 08/10/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/10/2021-03/10/2021

2

Cereri Mărci publicate în 08/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07076 01/10/2021 SC RUSTRANS SRL Foliage by ARCA

2 M 2021 07077 01/10/2021 SC RUSTRANS SRL Lotca by ARCA

3 M 2021 07078 01/10/2021 SC RUSTRANS SRL ARCA Resort

4 M 2021 07079 01/10/2021 PRIVATELLA SRL nomad

5 M 2021 07081 01/10/2021 LEGOPOLAR SRL COMOARA DULCE

6 M 2021 07082 01/10/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

Coloana De Direcţie

7 M 2021 07083 01/10/2021 COMMIT TECHNOLOGIES SRL DOGO

8 M 2021 07084 01/10/2021 VADIM BARCIV Didi flori

9 M 2021 07085 01/10/2021 DOLINI TM - GARDEN Burger 100% Original

10 M 2021 07086 01/10/2021 ELECTRONIC LIVE SRL 360° Light

11 M 2021 07087 01/10/2021 R.G. DESIGN SRL rg design

12 M 2021 07088 01/10/2021 MATRIX TRADING SRL Magic Kids Bring the magic in
your child's life

13 M 2021 07089 01/10/2021 WALNUTS FARM SRL Călinuc

14 M 2021 07090 01/10/2021 ELEGANCE GROUP SRL KONAK PENSIUNE

15 M 2021 07091 01/10/2021 SC MAR BLU SRL BAUSHOP

16 M 2021 07092 01/10/2021 SC SANGIDAVA SRL montech

17 M 2021 07093 01/10/2021 PORKPROD S.R.L. CASA MUSCĂ de la furcă la
furculiță

18 M 2021 07094 01/10/2021 SPECTRUM SALON SRL GB Golden Barbers

19 M 2021 07096 01/10/2021 ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN
ROMÂNIA

Ie de post

20 M 2021 07097 01/10/2021 PORKPROD S.R.L. BUCATE DIN ȘPAIȚ
MEȘTERITE ACI ÎN ARDEAL
DIN 1991

21 M 2021 07098 02/10/2021 CENTRUL CULTURAL MIOVENI M Centrul Cultural Mioveni

22 M 2021 07099 02/10/2021 CENTRUL CULTURAL MIOVENI A Music & Arts Festival Analogue

23 M 2021 07100 02/10/2021 MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE SRL

MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE

24 M 2021 07101 02/10/2021 ZAMO SHOP SRL OSA

25 M 2021 07102 02/10/2021 MERAKI ESTATE SRL MERAKI ESTATE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 07103 02/10/2021 ZAMO SHOP SRL ZYMAFLUOR

27 M 2021 07104 02/10/2021 ZAMO SHOP SRL CAMILIA

28 M 2021 07105 02/10/2021 MAR NAUTYC KM 0 SRL Km. 0 Club Kilometru' Zero

29 M 2021 07106 02/10/2021 HASSAN KHACHEICHE PALMA D'ORO PALM OIL
PROFESSIONAL USE ULEI DE
PALMIER

30 M 2021 07109 03/10/2021 ZAMO SHOP SRL TKTX

31 M 2021 07110 03/10/2021 ZAMO SHOP SRL Speed Numb

32 M 2021 07111 03/10/2021 RFAN LIGHTING SRL RFAN
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(210) M 2021 07076
(151) 01/10/2021
(732) SC RUSTRANS SRL, STR.

MAGNOLIILOR NR. 1, SAT
BLAGESTI, JUDEŢUL BACĂU,
BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Foliage by ARCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#C6C29E)

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

41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea de seminarii, servicii
de discotecă, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, servicii de karaoke, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip gosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment).
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2021 07077
(151) 01/10/2021
(732) SC RUSTRANS SRL, STR.

MAGNOLIILOR NR. 1, SAT
BLAGESTI, JUDEŢUL BACĂU,
BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Lotca by ARCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (HEX #CEA59D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 07078
(151) 01/10/2021
(732) SC RUSTRANS SRL, STR.

MAGNOLIILOR NR. 1, SAT
BLAGESTI, JUDEŢUL BACĂU,
BLAGESTI, 607065, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ARCA Resort

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, divertisment, organizare de festivaluri,
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, exploatarea piscinelor, băi
publice (piscine), organizarea de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare hoteliră,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de cazare temporară, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/10/2021-03/10/2021

turiști, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de saună, masaj.

───────

(210) M 2021 07079
(151) 01/10/2021
(732) PRIVATELLA SRL, STR. ZORILOR

NR. 11, JUDETUL ILFOV,
COMUNA VIDRA, SAT CRETESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

nomad

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, miere, sirop de
meleasă, condimente.

───────

(210) M 2021 07081
(151) 01/10/2021
(732) LEGOPOLAR SRL, SPL.

NISTRULUI 1, AP. 19A, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
COMOARA DULCE

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

29. Gemuri, gemuri din fructe, gem de zmeură,
gem de căpșuni, gem de rubarbă, gem de mure,
gem de merișoare, gem de portocale și ghimbir,
dulceață de afine, ghimbir (dulceață), fructe,
gătite, marmelada din fructe, pastă de fructe,
tartă umplută cu fructe, produse tartinabile din
fructe, pastă de fructe presate, paste preparate
din fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, creme de întins
pe pâine care conțin în principal fructe, fructe
congelate.
30. Chifle cu gem, brioșe umplute cu gem,
produse de cofetărie care conțin gem, sirop
din fructoză pentru folosirea în producerea
alimentelor, produse de cofetărie congelate, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
congelate, prăjituri cu blat pufos congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate.
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.

───────
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(210) M 2021 07082
(151) 01/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
Coloana De Direcţie

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele

informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
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în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,

transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
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într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, publicare de
publicaţii electronice altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare de
materiale tipărite, cu excepţia textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicare on-line de cărti

şi reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
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cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,

sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
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proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere

audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07083
(151) 01/10/2021
(732) COMMIT TECHNOLOGIES SRL,

STR. SOLDAT GHIŢĂ NR. 18,
BLOC 8E, SCARA A, ETAJ 3,
APARTAMENT 13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOGO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.06.03

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

9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane mobile,
software de aplicații descărcabile pentru
dispozitive mobile, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de date, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software descărcabil sub
formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile.

───────
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(210) M 2021 07084
(151) 01/10/2021
(732) VADIM BARCIV, STR.

VALSANESTI NR.1, BL.P+4,
SC.1, ET.4, AP.102, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032881, ROMANIA

(540)

Didi flori

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#946054), roz (HEX #f79ea1)

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

44. Aranjamentul florilor (aranjamente florale).
───────

(210) M 2021 07085
(151) 01/10/2021
(732) DOLINI TM - GARDEN, ALEEA

F.C. RIPENSIA NR.15, CAMERA
2, AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Burger 100% Original

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.11; 26.11.12; 26.11.13;
27.07.25; 29.01.06; 29.01.07

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

clase:
29. Carne și produse din carne, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri din carne de pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
tocată, carne preparată, carne prăjită, carne
friptă, carne proaspătă, carne de vită, carne
de vită preparată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne prajita de pui,
carne de pasăre gătită, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), bucăți
de carne de pui, chiftele din carne de vită,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
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mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan.
30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu pește, sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, sanvișuri conținând
carne de pui, sos pentru carne pregătită la grătar.
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servicii de catering mobil,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de catering, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi., servicii de
catering pentru fast-food cu autoservire, servicii
de fast-food, servicii de local tip snack-bar.

───────

(210) M 2021 07086
(151) 01/10/2021
(732) ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BL. 45, SC. A,
ET. 4, AP. 9, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

360° Light

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

11. Accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele
decât comutatoare), accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, accesorii pentru
iluminat electric fluorescent pentru interior,
accesorii pentru iluminatul electric, accesorii
pentru intalații de iluminat cu raze infraroșii,
accesorii pentru lămpi cu raze infraroșii, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat, aparate de iluminat care incorporează
fibre optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat pentru filmări,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu LED, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente
compacte (BFC), becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, componente
pentru becuri cu lumină incandescentă, corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat arhitectural cu halogen,
corpuri de iluminat care proiectează lumina în
jos, corpuri de iluminat care proiectează lumina
în sus, corpuri de iluminat cu LED, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu infraroșu, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat scenic,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat incandescent,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
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iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru interior,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat scenic cu halogen, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
dispozitive de iluminare computerizate,
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (OLED),
dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii (fasunguri), dulii
pentru lămpi electrice, ecrane de direcționare a
luminii, ecrane pentru controlul luminii, elemente
de iluminat, felinare, filtre pentru aparate de
iluminare, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de lămpi,
globuri disco cu lumini, iluminat pls (sistem de
iluminat cu plasmă), iluminare decorativă pe
gaz, iluminat cu lămpi cu descărcare în gaze,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat pentru stative pentru partituri, iluminat
stradal, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), instalații luminoase pentru
pomul de crăciun, instalații pentru iluminat
stradal, instalații pentru iluminatul pomilor de
crăciun, lampadare, sticle de lampă, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,

lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
LED, lămpi cu incandescență pentru instrumente
optice, lămpi cu incandescență și accesorii
pentru acestea, lămpi cu infraroșu, lămpi cu
infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu neon pentru
iluminat, lămpi cu picior, lămpi de birou, lămpi
de buzunar, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lampi
de podea, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat, lămpi de iluminat
pentru acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi de iluminat pentru proiectoare, lămpi de
laborator, lămpi de lectură pentru autovehicule,
lămpi de masă, lămpi de ondulat, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de siguranță, lămpi de
siguranță cu leduri, lămpi de siguranță pentru
utilizare în subteran, lămpi de urgență, lămpi
decorative, lămpi din hârtie portabile (chochin),
lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi din
sticlă, lămpi echipate cu suporturi extensibile,
lămpi electrice, lămpi de unghii, lămpi electrice
de mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare în
interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente, lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru
creșterea plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi
pentru iluminat festiv, lămpi pentru inspecție,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi pentru
lavabouri, lămpi pentru pomul de Crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi în formă de lumânări, lampioane chinezești
electrice, lampioane din hârtie fără suport,
lampioane din hârtie, portabile, lampioane
japoneze din hârtie, lanterne confecționate
din ceramică, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne de buzunar, lămpi uv
cu halogen pentru vapori de metale, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi stroboscopice
(efecte de lumini), lămpi stroboscopice pentru
discoteci, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi terapeutice, pentru alte scopuri
decât cele medicale, lanterne de iluminat,
lanterne electrice, lanterne pentru cap, lanterne
pentru căști, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne tip pointer, lanterne în formă de
stilou, leduri ambientale, lumânări cu leduri,
lumânări electrice, lumânări electrice acționate
cu baterii, luminatoare led, lumini ambientale,
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lumini de accentuare pentru interior, lumini
de citit harta, lumini de control, lumini de
interior pentru frigidere, lumini de siguranță
care încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de urgență, lumini de
veghe (altele decât lumânări), lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini led pentru iluminatul public, lumini LED
subacvatice, lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), tuburi
luminoase pentru iluminat, lustre, manșoane
pentru lămpi, mașini cu lumini LED, momeli
luminoase pentru pești, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente care
atârnă pentru candelabre, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente pentru pomul
de Crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate
la sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de
înaltă intensitate, proiectoare de lumini laser,
proiectoare de lumină, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare de scenă, reflectoare manuale,
reflectoare pentru biciclete, reflectoare pentru
controlul luminilor, reflectoare pentru corpuri
de iluminat la scară mare, reflectoare pentru
devierea luminii, reflectoare utilizate în filmări,
seturi de iluminare decorative, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, sisteme de iluminat
de urgență, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, socluri pentru lămpi, spoturi
pentru iluminatul casnic, spoturi pentru mobilier,
sticle de lampă, structuri de iluminat, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, suporturi
pentru lămpi, suporturi pentru lămpi neelectrice,
surse de lumină (altele decât cele de uz
fotografic sau medical), surse de lumină cu
spectru complet, surse de lumină luminescente,
surse de lumină prin electroluminiscență,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi

luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate,
proiectoare auto, benzi cu LED, aparate cu leduri
pentru uscarea unghiilor, becuri cu LED pentru
automobile, becuri pentru indicatoare de direcție,
becuri electrice pentru vehicule cu motor, becuri
electrice pentru lămpi posterioare, becuri pentru
panoul de bord, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, aparate de iluminat și
reflectoare, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate deiluminat pentru vehicule, aparate de
iluminat pentru vehicule, abajururi, suporturi
de abajururi, abajururi de sticlă pentru lămpi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi pentru
surse de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi opace pentru lămpi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din stațiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială
și pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
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servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate radiofonică,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenții de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate și
reclamă, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administrație comercială.

───────

(210) M 2021 07087
(151) 01/10/2021
(732) R.G. DESIGN SRL, STR.

ZIZINULUI NR.110, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500407, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

rg design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.07;
26.11.09; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

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

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie.
37. Construcții și demolări de clădiri, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor (servicii
de construcţii), amenajarea spațiilor pentru
magazine (servicii de construcţii), amenajări
interioare ale birourilor (servicii de construcţii),
aplicare de căptușeli impermeabile, aplicare de
substraturi, îndepărtarea ruginii, informații în
domeniul reparațiilor.

───────

(210) M 2021 07088
(151) 01/10/2021
(732) MATRIX TRADING SRL, STR.

BALTIŢA NR. 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Magic Kids Bring the
magic in your child's life

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.06; 02.05.23; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde,
albastru ]nchis, albastru deschis, roz,
galben, rosu, negru

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

28. Jucării, jocuri şi articole de joacă.
───────

(210) M 2021 07089
(151) 01/10/2021
(732) WALNUTS FARM SRL,

SOS.MANGALIEI, NR.71, BL.PF5,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
900116, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Călinuc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (RAL 8016),
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2021 07090
(151) 01/10/2021
(732) ELEGANCE GROUP SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 3,
JUDEȚ ARAD, GHIOROC, ARAD,
ROMANIA

(540)

KONAK PENSIUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25

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

41. Servicii de cluburi de agrement cu
instalații sportive, închirierea terenurilor de sport,
închiriere de instalații sportive, exploatarea
instalațiilor sportive, furnizare de instalații
sportive de antrenament, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv.
43. Servicii hoteliere, organizare de recepții
pentru nunți (spații), servicii de organizare de
banchete, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de

alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de catering,
servicii de mâncare la pachet, servicii de catering
pentru banchete, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură).
44. Servicii de îngrijire a frumuseții, îngrijiri
de igienă și frumusețe, saloane de frumusețe,
îngrijire cosmetică pentru persoane, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, saloane de
coafură, frizerii pentru bărbați, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 07091
(151) 01/10/2021
(732) SC MAR BLU SRL, STR. NR.131/

C, SAT SĂNCRAIU, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA SÂNCRAIU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BAUSHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 07.01.24

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu următoarele produse: scule și
unelte, discuri diamantate, scări din aluminiu,
echipamente de protecție, organizare șantier,
sistem de cofrare, utilaje construcții, vopsele și
lacuri, adezivi, siliconi, lubrifianți wd40, produse
ambalare, benzi mascare, folii protecție, burghie,
șuruburi, dibluri.
38. Servicii de transmitere internet, servicii de
telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2021 07092
(151) 01/10/2021
(732) SC SANGIDAVA SRL, STR.

CONSTANTIN NOICA NR.1, AP.12,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410490,
BIHOR, ROMANIA

(540)
montech

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

4. Ceara pentru schiuri.
20. Rafturi de depozitare a echipamentului
sportiv si de schi (mobilier).

───────

(210) M 2021 07093
(151) 01/10/2021
(732) PORKPROD S.R.L., SAT

IRATOȘU, FN, JUDEȚ ARAD,
COMUNA IRATOȘU, ARAD,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA MUSCĂ de
la furcă la furculiță

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.11; 24.09.05

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7558
C)

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

29. Carne de porc, carne de oaie, carne de
vită, carne de miel, vânat, extracte din carne de
porc, extracte din carne de oaie, extracte din
carne de miel, extracte din carne de vită, organe
de porc, de oaie, miel sau de vită, intestine
de porc, oase de porc sau de vită, burtă de
vită, antricot de vită, mușchiuleț de porc sau de
vită, pulpă de porc sau de vită, rasol de vită,
vrăbioară de vită, cotlete de porc, ceafa de porc,
frigărui de miel, de porc sau vită, carne de porc,
carne de vită sau carne de oaie uscată prin
îngheţare /carne liofilizată, carne de porc sau de
vită, conservată, carne de porc sau de vită, la
conserve, carne de porc sau de vită afumată,
carne de porc, vită, miel sau oaie congelată,
carne de porc, vită, miel sau oaie proaspătă,
carne de porc, vită, miel sau oaie pentru gătit,
carne de porc, vită, miel sau oaie preparată,
carne de porc, vită, miel sau oaie tocată, cărnuri
de porc sau de vită sărate, produse din carne
de porc, vită, oaie sau miel, mezeluri, pastramă,
pastramă de oaie, salam, ciolan, costiță, jambon,
jumări, kaiser, lebăr, mușchi, parizer, slănină,
șorici, tobă, ghiuden, babic, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, șuncă, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, crenvurști, crenvurşti prăjiţi în aluat
pe băţ (corn dogs), crenvurşti pentru hot dog,
grăsimi comestibile, untură, piftie din carne de
porc sau de vită, amestecuri cu conţinut de
grăsimi pentru feliile de pâine, produse tartinabile
pe bază de carne de porc sau de vită, pate de
ficat / pastă de ficat, pateuri pe bază de carne,
supe, salate, salate cu carne, sarmale, negătite,
sarmale preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de vită, porc, oaie sau miel, antreuri pe bază de
carne de porc, miel, oaie sau de vită, aperitive
congelate constând în principal din carne de
porc, oaie, miel sau de vită, carne de porc
gătită lent la cuptor (pulled pork), carne de
vită gătită lent la cuptor (pulled beef), chiftele
de hamburger negătite, produse din carne sub
formă de hamburger, chiftele din carne de vită,
chiftele din carne de porc, friptura de porc, de
vită, miel sau oaie, pastă de mici, mititei (mici),
nepreparați, mititei (mici) preparați, gustări pe
bază de carne de porc, de vită, miel sau oaie,
mâncăruri cu legume preparate, umplutură de
carne pentru plăcinte.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient orezul / feluri de mâncare liofilizate,
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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,
glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne de
porc sau vită, quiche (tartă), ravioli umplute cu
carne sau șuncă, produse de patiserie proaspete
sau congelate umplute cu carne, hamburgeri
(sandviciuri), hot dog (sandviciuri).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne de porc, de vită, miel și oaie și
cu produse din carne de carne de porc, de
vită, miel și oaie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu carne de porc, de vită, miel
și oaie și cu produse din carne de carne
de porc, de vită, miel și oaie, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu mezeluri și
produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu mezeluri și
produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu propuse
alimentare preparate, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu produse alimentare
preparate, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu condimente, sosuri și garnituri
destinate a fi servite împreună cu carnea, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu condimente,
sosuri și garnituri destinate a fi servite împreună
cu carnea, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Transport de produse alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2021 07094
(151) 01/10/2021
(732) SPECTRUM SALON SRL,

TRECEREA VISAN, NR. 20,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

GB Golden Barbers

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:galben (Hex
#c48a2c), (Hex #f3db91) Hex #fff1a3),
(Hex , negru (Hex #000000), maro (Hex
#2d1e1e)

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
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pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele, ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare, depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale, uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri

esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
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ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, pânză abrazivă, glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, pietre pentru ras (astringenţi), săpun
pentru ras, preparate pentru ras, preparate
pentru strălucire (lustruit), cremă pentru pantofi,
ceară pentru pantofi, cremă de ghete, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea, creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
preparate cosmetice.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, 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 cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, 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,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
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companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
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 (funcţii 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, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumuseţare, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, depilarea cu ceară,
aranjamente florale, grădinărit, implanturi de
păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, manichiură,

masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, îngrijire, medicală, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie, terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de baie publică
în scopuri igienice, servicii de saună, servicii
de solarii, tatuare, servicii de terapie, servicii
de băi turceşti, servicii de machiaj, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, analiză cosmetică,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, frizerii pentru bărbați,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe, furnizare de informații
despre coafarea părului, furnizare de informații
în materie de frumusețe, refacerea părului,
saloane de coafură, saloane de frumusețe,
saloane de îngrijire a pielii, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
de bărbierie, servicii de coafare a părului,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online
sau față în față, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de machiaj cosmetic, servicii de
machiaj profesional, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de împletire a părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii pentru îngrijirea feței, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru vopsirea părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
spălarea părului cu șampon, tratament cosmetic,
tratament pentru păr, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru păr,
tratamente cosmetice pentru ten.
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───────

(210) M 2021 07096
(151) 01/10/2021
(732) ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN

ROMÂNIA, STR. PODUL ÎNALT,
NR. 2, SECTOR 4, BUCURESTI,
048383, ROMANIA

(540)
Ie de post

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

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

───────

(210) M 2021 07097
(151) 01/10/2021
(732) PORKPROD S.R.L., COM.

IRATOSU, JUDETUL ARAD,
COMUNA IRATOȘU, FN, ARAD,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BUCATE DIN ȘPAIȚ
MEȘTERITE ACI ÎN
ARDEAL DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.01;
27.07.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3435
C)

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

29. Carne, păsări, vânat, extracte din carne,
organe de păsări, organe de porc, de oaie, miel
sau de vită, tacâmuri de pui, curcan, rață sau
gâscă, intestine de porc, oase de porc sau de
vită, burtă de vită, antricot de vită, mușchiuleț de
porc sau de vită, pulpă de porc sau de vită, rasol
de vită, vrăbioară de vită, cotlete de porc, ceafa
de porc, pulpe de pasăre, piept de pasăre, aripi
de pasăre, frigărui de pasăre, de miel, porc sau
vită, carne uscată prin îngheţare /carne liofilizată,
carne conservată, carne la conservă, carne
afumată, carne congelată, carne proaspătă,
carne pentru gătit, carne preparată, carne tocată,
cărnuri de porc sau de vită sărate, produse din
carne, mezeluri, pastramă, pastramă de oaie,
salam, ciolan, costiță, jambon, jumări, kaiser,
lebăr, mușchi, parizer, slănină, șorici, tobă,
ghiuden, babic, învelişuri pentru cârnaţi, naturale
sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, șuncă,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge / cârnaţi cu sânge, crenvurști,
crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs),
crenvurşti pentru hot dog, grăsimi comestibile,
untură, piftie din carne de pasăre, de porc sau
de vită, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, produse tartinabile pe bază de
carne, pate de ficat / pastă de ficat, pateuri pe
bază de carne, supe, salate, salate cu carne,
sarmale, negătite, sarmale preparate, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, antreuri pe bază de carne,
aperitive congelate constând în principal din
carne, carne de porc gătită lent la cuptor (pulled
pork), carne de vită gătită lent la cuptor (pulled
beef), chiftele de hamburger negătite, produse
din carne sub formă de hamburger, chiftele
din carne, friptură, pastă de mici, mititei (mici),
nepreparați, mititei (mici) preparați, gustări pe
bază de carne, mâncăruri cu legume preparate,
umplutură de carne pentru plăcinte.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, 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,
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glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne, quiche
(tartă), ravioli umplute cu carne sau șuncă,
produse de patiserie proaspete sau congelate
umplute cu carne, hamburgeri (sandviciuri), hot
dog (sandviciuri).
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne și cu produse din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu carne și
cu produse din carne, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu mezeluri și produse
alimentare derivate din carne, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu mezeluri și produse
alimentare derivate din carne, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu propuse alimentare
preparate, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu produse alimentare preparate,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
condimente, sosuri și garnituri destinate a fi
servite împreună cu carnea, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu condimente, sosuri
și garnituri destinate a fi servite împreună cu
carnea, organizarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Transport de produse alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2021 07098
(151) 02/10/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUDETUL
ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M Centrul Cultural Mioveni

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 26.01.04;
26.04.05

(591) Culori revendicate:rosu ( Hex #e30613)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale., editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decat
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare de biblioteci
cu servicii de împrumut, agenții de rezervări în
domeniul divertismentului, ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere recreative, împrumut
de cărți, concursuri televizate, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment, educație și
instruire, proiecții defilme cinematografice,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
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pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
servicii culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, rezervare de bilete la
evenimente culturale, informare în legătură cu
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizare de expoziții de animale
în scopuri culturale sau educative, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
educație, instruire și divertisment, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
organizare de cursuri, cursuri de instruire scrise,
producere de concerte muzicale, organizare și
coordonare de concerte, închiriere de săli de
concerte, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative.

───────

(210) M 2021 07099
(151) 02/10/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUDETUL
ARGES, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
A Music & Arts

Festival Analogue
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale., organizare de festivaluri,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, producție de
spectacole, producție de spectacole scenice,
producție de spectacole muzicale, producție de
spectacole și filme, producție de spectacole
de televiziune, servicii în domeniul producției
de spectacole, producție de spectacole de
divertisment cu instrumentiști, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de concerte, producere
de concerte muzicale, divertisment de tipul
concertelor, rezervare de bilete la concerte,
concerte de muzică în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, organizare și coordonare de concerte,
activități culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de spectacole în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare
și coordonare de activități culturale, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
oferite de galerii de artă.

───────
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(210) M 2021 07100
(151) 02/10/2021
(732) MASSIF MTB & BC EXPERIENCE

SRL, STR. VULTURULUI NR.
20, CAM. 1, BL. E4, SC. A, ET. 3,
AP. 13, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BLD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

MASSIF MTB &
BC EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 01.15.03; 26.05.01

(591) Culori revendicate:galben (R: 252,
G: 227, B: 23, R: 252, G: 214, B: 10),
negru (R: 0, G: 8, B: 0), portocaliu (R:
252, G: 176, B: 0)

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

41. Activități sportive și de recreere, activități
de instruire sportivă, servicii de antrenament
pentru activități sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare, planificare și coordonare de curse
și concursuri de biciclete, organizare, planificare
și coordonare de curse și concursuri de schi,
organizare, planificare și coordonare de curse și
concursuri de snowboard, organizare, planificare
și coordonare de curse și concursuri pentru
sporturile acvatice, închiriere de echipament
și instalații sportive, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, cursuri de pregătire în
activități sportive, furnizare de servicii recreative
acvatice, închiriere de biciclete, închiriere de
schiuri, închiriere de snowboard-uri, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități sportive pentru tabere de
iarnă, organizare de tururi ghidate.

───────

(210) M 2021 07101
(151) 02/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 060905, ROMANIA

(540)
OSA

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
compozitii pentru sugari, medicamente pentru uz
stomatologic, suplimente nutritive, pastile pentru
scopuri farmaceutice/tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07102
(151) 02/10/2021
(732) MERAKI ESTATE SRL, STR

PRIMĂVERII NR.6, SPATIUL
LIBER NR. 6, BL. ST6, PARTER,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MERAKI ESTATE

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Servicii imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
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investițiilor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
gestiune a investițiilor imobiliare, administrare
de clădiri cu apartamente, furnizare de locuințe
permanente, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, formare de consorții
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții civile.

───────

(210) M 2021 07103
(151) 02/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 060905, ROMANIA

(540)
ZYMAFLUOR

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
compozitii pentru sugari, medicamente pentru
uz stomatologic, medicamente de uz
uman, suplimente nutritive, pastile pentru
scopuri farmaceutice/tablete pentru scopuri
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07104
(151) 02/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 060905, ROMANIA

(540)
CAMILIA

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
compozitii pentru sugari, medicamente pentru
uz stomatologic, medicamente de uz
uman, suplimente nutritive, pastile pentru
scopuri farmaceutice/tablete pentru scopuri
farmaceutice, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07105
(151) 02/10/2021
(732) MAR NAUTYC KM 0 SRL,

INCINTA BTT, JUD. CONSTANȚA,
COSTINEȘTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Km. 0 Club Kilometru' Zero

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#FF0000), galben (HEX #FFFF00),
verde (HEX #00FF00), albastru (HEX
#00FFFF, HEX #0000FF)

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

41. Servicii de cluburi de noapte (divertisment).
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 07106
(151) 02/10/2021
(732) HASSAN KHACHEICHE, STR.

CAMPULUI NR. 18, JUDEŢ ILFOV,
TAMASI, 077068, ILFOV, ROMANIA

(540)

PALMA D'ORO PALM
OIL PROFESSIONAL

USE ULEI DE PALMIER
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(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 465
C), verde (Pantone 5467 C)

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

29. Ulei de palmier (alimentație), uleiuri vegetale
de uz alimentar.

───────

(210) M 2021 07109
(151) 03/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060905, ROMANIA

(540)
TKTX

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

5. Anestezice, analgezice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07110
(151) 03/10/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA NR. 96D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060905, ROMANIA

(540)
Speed Numb

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

5. Anestezice, analgezice, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07111
(151) 03/10/2021
(732) RFAN LIGHTING SRL, STRADA

ZORILOR 84-86 SAT FUNDENI,
JUDEŢ ILFOV, DOBROIESTI,
500113, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
RFAN

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţii de import, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printr-
o rețea de comunicații on-line pe internet,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și marketing online, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online
cu funcție de căutare, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate furnizate prin internet, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, publicitate directă
prin poștă, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de achiziție pentru terți
(achizitionarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicare de texte publicitare,
promovarea vanzarilor pentru terți, lipirea
de afișe publicitare, asistență comercială
în managementul afacerilor, organizare de
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demonstrații în scopuri comerciale, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuire
de materiale publicitare, publicitate radio și
de televiziune, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizare de
târguri comerciale, creare de texte publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de publicitate exterioară,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-per-
click (ppc).
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
de site-uri web, proiectare și întreținere de
site-uri web pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță cu
privire la securitatea datelor, servicii de criptare
de date, stocarea electronică a datelor, servicii
de design grafic, servicii de artă grafică și design,
găzduirea site-urilor informatice, consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, întreținere și modernizare de
software de calculator, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, servicii de design de cărți de vizită,
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (saas), servicii de design
grafic pentru calculator, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea și dezvoltarea pentru
terți, proiectare de software, proiectare de
hardware.

───────


