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Cereri Mărci publicate în 09/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01621 02/03/2021 IOANA-ANAMARIA-VALERIA

UNGUR
AGENDA POMPIERULUI

2 M 2021 01622 02/03/2021 MIHAELA BARBU SUCCESSFUL LADIES

3 M 2021 01623 02/03/2021 METGLASS DISTRIBUTION
SRL

METGLASS

4 M 2021 01624 02/03/2021 AUCHAN ROMANIA S.A. CULTIVAM TOT CE ESTE BUN
INTRE NOI

5 M 2021 01625 02/03/2021 SC RAVLIUC DENTAL CENTER
SRL

Dr. Ravliuc DentPark

6 M 2021 01626 02/03/2021 EVO-BIKE CONCEPT CENTO FLOREASCA 118

7 M 2021 01627 02/03/2021 PASIOR AUTOMOTIVE SRL Piesede 10 www.piesede10.ro

8 M 2021 01628 02/03/2021 ANTENA TV GROUP SA SHOWBIZ REPORT

9 M 2021 01629 02/03/2021 ORTHO DIGITAL S.R.L. ORTHODIGITAL

10 M 2021 01630 02/03/2021 CARMEN MIHAELA
DUMITRESCU

BISERICA LUI DUMNEZEU
MINISTERIALĂ A LUI ISUS
HRISTOS INTERNAŢIONALĂ

11 M 2021 01631 02/03/2021 RADULESCU IONUT BLASKO

12 M 2021 01632 02/03/2021 ELECTRIK CLASIC
TECHNOLOGY S.R.L.

ELVES

13 M 2021 01633 02/03/2021 SC VIDAZEN BEST PRODUCTS
SRL

POWERLIX

14 M 2021 01635 02/03/2021 DENTA CLINIC SRL DENTA SUPORT ...CAT
COSTA?

15 M 2021 01636 02/03/2021 PRIME TELECOM Prime Business Solutions

16 M 2021 01637 02/03/2021 DENTA PANORAMIC SRL DENTA PANORAMIC
RADIOLOGIE DENTARĂ

17 M 2021 01638 02/03/2021 RADEN AUTO INVEST SRL-D SMART HEATER

18 M 2021 01639 02/03/2021 ARCADIA CONCEPT SRL ARCADIA CONCEPT

19 M 2021 01640 02/03/2021 SABINA DRĂGOI LOVE LOCK

20 M 2021 01641 02/03/2021 ION-DAMIAN MARINESCU Localfresh

21 M 2021 01642 02/03/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

Feliciana

22 M 2021 01643 02/03/2021 SC UPRISE BUSINESS SRL UPRISE CREŞTEM ÎMPREUNĂ

23 M 2021 01644 02/03/2021 ALL NUTS SRL krontzy
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 01645 02/03/2021 IOANA-ANDREEA ROȘCA THE VAST & CURIOUS aer

proaspăt pentru minte

25 M 2021 01646 02/03/2021 NICOLETA EMILIA GRIGORE STUDIO GITANE

26 M 2021 01647 02/03/2021 CLUB AVENTURA T-REX AVENTURA PARC

27 M 2021 01648 02/03/2021 MED.CO (MEDICAL COMPANY)
SRL

TELEMEDCO

28 M 2021 01649 02/03/2021 MED.CO (MEDICAL COMPANY)
SRL

telemedco

29 M 2021 01650 02/03/2021 CABINET DE AVOCAT DENISA
MĂNDICESCU

30 M 2021 01653 02/03/2021 XTRA SALES MARKET SRL MERKIE

31 M 2021 01654 02/03/2021 AG RADIO HOLDING S.R.L. SOUNDIS
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(210) M 2021 01621
(151) 02/03/2021
(732) IOANA-ANAMARIA-VALERIA

UNGUR, BD.DACIA NR.110, BL.B1,
SC.D, AP.91, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP. 3, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)
AGENDA POMPIERULUI

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

41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de reviste electronice,
consultanță editorială, corectare de manuscrise,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, altele decât cele publicitare, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
tehnoredactare computerizată electronică
(microeditare), publicare de afișe, publicare
de anuare, publicare de anuare imprimate
(de tip pagini aurii), publicare de broșuri,
altele decât cele publicitare, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cataloage, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de fișe informative, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
jurnale, publicare de jurnale, cărți și manuale

în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare
de manuale școlare, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
didactice, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale pe suporturi
de date magnetice sau optice, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de recenzii, publicare de reviste,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, publicare de
rezultate ale testelor clinice, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte medicale, publicare
de texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de texte sub formă de cd-rom-uri,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, altele
decât cele publicitare, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
online de ziare electronice, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și emitere de documente științifice în
legătură cu tehnologia medicală, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, publicarea
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de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicarea de materiale multimedia
online, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactarea de scenarii, altele decât
cele publicitare, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, scriere de discursuri, altele
decât cele pentru scopuri publicitare, scriere de
scenarii, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare, servicii de agenție literară,
servicii de caligrafie, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de editare, servicii
de editare computerizată, servicii de paginare
pentru alte scopuri decât cel publicitar, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de text electronic, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare, cu excepția tipăririi,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de redactare de scenarii,
servicii de reporteri de știri, servicii de scriere
la comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință și
arhive documentare.

───────

(210) M 2021 01622
(151) 02/03/2021
(732) MIHAELA BARBU, STR. TRIUMF

NR. 9, JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
GEAMĂNA, COM. BRADU,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

SUCCESSFUL LADIES

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#222060)

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

35. Servicii de publicitate, servicii de
management, organizare și administrare a
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
publicitare, servicii de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, administrare
de programe de fidelizare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor
de stimulare și fidelizare, organizare și
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, servicii de fidelizare de
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clienți în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte de
fidelizare, servicii de cercetare de piață privind
fidelizarea clienților.
41. Servicii de educaţie, servicii de furnizare
de instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizare
de examinări referitoare la educaţie, servicii
de amuzament, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), furnizarea de servicii
educaționale prin schimbul de știri și informații
în domeniile sănătății, nutriției, fitnessului,
marketingului pe mai multe niveluri și
dezvoltarea întreprinderilor mici.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
servicii de reţele de socializare online, servicii
de realizare de cutii de cadouri personalizate,
selectare de cadouri personale pentru terți,
servicii de prezentare personală, servicii de
rețele sociale online accesibile prin aplicații
mobile descărcabile, servicii personalizate
pentru cumpărături.

───────

(210) M 2021 01623
(151) 02/03/2021
(732) METGLASS DISTRIBUTION SRL,

BULEVARDUL INDEPENDENTEI
NR. 99B, SP. COM. NR. 4,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
MUN. BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

METGLASS

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
6. Ferestre, uși și porți metalice, ferestre
din aluminiu, jaluzele metalice, produse de
lăcătușerie și feronerie, role de ferestre metalice,
uși, porți și ferestre cu rame metalice, uși
batante și culisante metalice, sisteme complete
de feronerie, sisteme complete de tâmplărie din
aluminiu, uși metalice de garaj, garduri și panouri
metalice, structuri de umbrire din metal pentru
clădiri, rulouri metalice pentru ferestre, rulouri
(exterioare) din metal, trepte scări metalice,
balustrade metalice pentru garduri, copertine
(structuri metalice), balustrade din metal pentru
scări.
19. Ferestre și uși nemetalice, ferestre din PVC,
geamuri termopan, sticlă și geamuri pentru
ferestre, profiluri pentru ferestre, nemetalice,
plase nemetalice contra insectelor, jaluzele
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nemetalice, uşi nemetalice de garaj, copertine
(structuri) din materiale nemetalice, trepte (scări)
nemetalice, balustrade de scări nemetalice.
35. Servicii de comerț în legătură cu ferestre și
uși metalice, PVC, lemn (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, organizarea de expoziții și târguri în
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
furnizarea de informații comerciale, conducerea
și administrarea afacerilor, servicii de agenții de
import-export.
37. Servicii de construcții în domeniul sistemelor
complete (uși și ferestre) din metal, PVC,
aluminiu, lemn și geam termopan, servicii de
termoizolare de ferestre, servicii de reparații de
ferestre, servicii de instalare, montare și garanție
pentru ferestre și uși.

───────

(210) M 2021 01624
(151) 02/03/2021
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CULTIVAM TOT CE

ESTE BUN INTRE NOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01625
(151) 02/03/2021
(732) SC RAVLIUC DENTAL CENTER

SRL, STR. MIHAI VITEAZU NR.
36, BL. A1, SC. C, PARTER, AP.
39, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA-
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Dr. Ravliuc DentPark

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 29.01.14

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

clase:
44. Servicii stomatologice de tip: implantologie,
chirurgie orală, estetică dentară.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
 mirodenii,  ierburi  conservate, oţet,  sosuri  şi 
alte condimente, gheaţă (apăîngheţată).

───────



(210) M 2021 01626
(151) 02/03/2021
(732) EVO-BIKE CONCEPT, STR.

ALEXANDRU D. XENOPOL NR. 3,
SC. B, ET. 7, AP. 33, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește

înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri, sevicii
de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2021 01627
(151) 02/03/2021
(732) PASIOR AUTOMOTIVE SRL, STR.

CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR. 26,
VILAC46, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Piesede 10 www.piesede10.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 18.01.21

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

35. Servicii de comerţ en-gros şi/sau en-
detail, on-line şi/sau fizic, din stocul de marfă
constituit dintr-o gamă variată de mărfuri/bunuri/
produse (cu excepţia transportului lor), la adresa
punctului de lucru sau prezentate pe site-ul
special realizat, astfel încât să faciliteze accesul
clienţilor la datele tehnice (compatibilitate,
imagini, dimensiuni) şi datele financiare (preţuri,
preţuri promoţionale, discounturi, bonusuri de
loialitate), în vederea achiziţiei bunurilor/
mărfurilor/produselor, toate aceste servicii pot
fi asigurate în regim en-gros sau en-detail,
prin utilizarea cataloagelor de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice (e-
mail, site-uri web, emisiuni de teleshopping),
furnizarea de documente de transport pentru
terţi, promovarea serviciilor prin reclame,
anunţuri, campanii promoţionale, la nivelul
magazinelor sau on-line, acordarea de asistenţă
de specialitate consumatorilor finali în legătură
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cu mărfurile/bunurile/produsele comercializate,
activităţi de import-export a mărfurilor/bunurilor/
produselor.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor/bunurilor/produselor, organizare de
călătorii, servicii de ambalare şi împachetare a
mărfurilor/produselor/bunurilor înainte de livrare,
transportul mărfurilor/bunurilor/produselor, dintr-
ul loc în altul, prin orice cale de transport
omologată, servicii de informare privind
transportul de mărfuri/bunuri/produse, informare
privind tarifele orare şi modalităţile de transport,
servicii referitoare la inspecţia mărfurilor/
bunurilor/produselor înaintea transportului,
servicii referitoare la verificarea valabilităţii
documentelor înainte de transport (ITP, CMR,
avize, foi de parcurs, facturi, asigurări, licenţe
de transport), servicii referitoare la verificarea
îndeplinirii condiţiilor privind capacitatea de
încărcarea a vehiculelor înaintea transportului.

───────

(210) M 2021 01628
(151) 02/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SHOWBIZ REPORT

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei

pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────
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(210) M 2021 01629
(151) 02/03/2021
(732) ORTHO DIGITAL S.R.L., STR.

GAVRIL MUZICESCU, NR. 11,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ORTHODIGITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate ortodontice, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
dispozitive pentru îndreptarea dinților (aparate
ortodontice), dispozitive ortodontice de
contenție, aparate pentru utilizare în ortodonție,
dispozitive protetice și implanturi artificiale,
proteze stomatologice, proteze pentru tratament
chirugical, proteze dentare, proteze dentare
parțiale, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturație), aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, punți
dentare, implanturi dentare, implanturi dentare
din materiale artificiale, suporturi dentare, dinți
artificiali, instrumente utilizate la fabricarea
dinților artificiali, aparate utilizate la fabricarea
dinților artificiali, instrumente utilizate pentru
fixarea dinților artificiali, aparate utilizate pentru
fixarea dinților artificiali, coroane pentru dinți.

───────

(210) M 2021 01630
(151) 02/03/2021
(732) CARMEN MIHAELA

DUMITRESCU, STR. I.G.DUCA
NR.38C, AP.2, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BISERICA LUI DUMNEZEU
MINISTERIALĂ A LUI ISUS

HRISTOS INTERNAŢIONALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a sadisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2021 01631
(151) 02/03/2021
(732) RADULESCU IONUT, STR.

HERTA 9 BL B17 AP 2 SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BLASKO

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2021

cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 01632
(151) 02/03/2021
(732) ELECTRIK CLASIC

TECHNOLOGY S.R.L., STR. SIBIU
NR.4, 51, BUCURESTI, 061541,
ROMANIA

(540)

ELVES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalații sanitare de baie, robinete
pentru instalații sanitare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare.
37. Lucrări de instalații sanitare.

───────
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(210) M 2021 01633
(151) 02/03/2021
(732) SC VIDAZEN BEST PRODUCTS

SRL, STR. OLTULUI , NR.6,
BL.F9 , SC.2 , AP. 36, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

POWERLIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.01

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

întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupătoare electrice
de lumină, întrerupătoare electrice cu buton.
10. Dispozitive pentru masajul corporal.
11. Lanterne de iluminat, lămpi de iluminat
pentru exterior, veioze de noptieră, luminatoare
led.
12. Biciclete.
18. Zgărzi pentru animale de companie, zgărzi

───────

(210) M 2021 01635
(151) 02/03/2021
(732) DENTA CLINIC SRL, CALEA LUI

TRAIAN, NR.135, BL.N2, SCARA
C, PARTER, JUDETUL VALCEA,
RM.VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

DENTA SUPORT ...CAT
COSTA?

electronice pentru animale de companie.
20. Saltele gonflabile flotabile (saltele cu aer).
28. Mașinuțe cu acționare electronică(jucării), 
articole
de pescuit, respectiv: undiţe de pescuit,
momeli cu miros pentru vânătoare sau
pescuit ,mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
momeli, fluiere pentru vânătoare, momeală
artificială pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit.

9. Telefoane, cabluri și fire, carduri pentru
pc, carduri de expansiune, carduri de
memorie, carduri pentru porturi usb, carduri
de memorie usb, carcase carduri de
memorie, carduri de memorie flash, carduri
de extensie pentru calculatoare, carduri de
memorie flash preînregistrate, cititoare de
carduri inteligente, conector prize (electrice),
conectori tip jack, diode, diode luminoase,
diode electroluminescente (led), dispozitive cu
memorie, dispozitive cu memorie pentru stocare,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), drivere led, ecrane, ecrane
tactile, ecrane tactile (electronice), ecrane de
proiecție, ecrane de computer, întrerupătoare,
întrerupătoare termice, întrerupătoare tactile,

8. Aparate de epilat, electrice şi neelectrice; pile
 pentru bătături; foarfecide tuns.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii de consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de stomatologie, servicii
de stomatologie estetică, servicii de igienă
dentară.

───────

(210) M 2021 01636
(151) 02/03/2021
(732) PRIME TELECOM, BD. LASCAR

CATARGIU NR. 34, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Prime Business Solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

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

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalare și
de reparaţii.
38. Servicii de telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială şi proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 01637
(151) 02/03/2021
(732) DENTA PANORAMIC SRL, CALEA

BUCURESTI, NR.193A, JUDETUL
VALCEA, RM.VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

DENTA PANORAMIC
RADIOLOGIE DENTARĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale in domeniul radiologiei
dentare, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie.

───────

(210) M 2021 01638
(151) 02/03/2021
(732) RADEN AUTO INVEST SRL-D,

STR. VIDIN NR. 9, JUDEŢ CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(540)
SMART HEATER

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

7. Motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01639
(151) 02/03/2021
(732) ARCADIA CONCEPT SRL, BD.

METALURGIEI, NR. 99-99B,,
BIROU 4, ET. 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR.
11 IUNIE NR. 51,, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARCADIA CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.13

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

clase:
6. Structuri metalice, fațade din metal, metale
comune şi aliajele lor, materiale de construcţie
metalice, construcţii transportabile metalice.
19. Materiale de construcţie nemetalice, fațade
de sticlă (nemetalice).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind desfasurate pentru şi în
legătură cu construcţiile, serviciile de construcţii,
reparaţii, servicii de instalaţii.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, toate aceste servicii
fiind desfasurate pentru şi în legătură cu
construcţiile, serviciile de construcţii, reparaţii,
servicii de instalaţii.
37. Servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de construcții și
demolări de clădiri, servicii de instalații electrice,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții.
42. Servicii de proiectare, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie referitoare la acestea, servicii de analiză
şi de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,

toate aceste servicii fiind desfăşurate pentru şi în
legătură cu construcţiile, serviciile de construcţii,
reparaţi, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 01640
(151) 02/03/2021
(732) SABINA DRĂGOI, BLD. GRIVITEI,

NR. 66, BL. 4, AP. 13, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
LOVE LOCK

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a lacătelor,
lacătelor metalice (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la lacăte, lacăte
metalice, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01641
(151) 02/03/2021
(732) ION-DAMIAN MARINESCU, INT.

NICOLAE BĂLCESCU NR.2, BL.S7,
SC.C, AP.11, JUDEŢ ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Localfresh

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
în special fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu ridicată.

───────

(210) M 2021 01642
(151) 02/03/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Feliciana

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

30. Alimente semipreparate și snack-uri precum
gustări pe bază de cereale, batoane de cereale,
gustări sărate pe bază de cereale, pâine, chifle,
tarte sărate (quiches), pizza, tarte, tarte coapte
în flăcări (tarte flambée), mâncare preparată,
semi-procesată și semi-preparată, pe bază de
cereale, toate aceste produse inclusiv sub formă
refrigerată și congelată.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2021 01643
(151) 02/03/2021
(732) SC UPRISE BUSINESS SRL,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 48,
CAMERA 1, BL. 7, SC. A, ET. 1,
AP. 5, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

UPRISE CREŞTEM ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2f26a9), mov (HEX #6927FF)

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

35. Promovare online prin platforme
specializate.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2021

de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, societatea
crează conţinut digital personalizat ca de
exemplu: creare de site-uri web, design web,
dezvoltare/proiectare web, mentenanţă web,
servicii de optimizare SEO.

───────

(210) M 2021 01644
(151) 02/03/2021
(732) ALL NUTS SRL, STR. SINAIA

31-35, JUD. ILFOV, ŞTEFANEŞTII
DE JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(740) LUPU VICTOR, STR. SINAIA
31-35, JUD. ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(540)
krontzy

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

29. Batoane pe bază de nuci și semințe, cartofi
răzuiți prăjiți (hash browns), chipsuri pe bază
de legume, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de porumb dulce, semințe de floarea soarelui
comestibile, migdale preparate, fistic preparat,
semințe de floarea soarelui, preparate.
30. Alimente sărate preparate din făină de
cartofi, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, produse pentru gustări preparate din
făină de porumb.

───────

(210) M 2021 01645
(151) 02/03/2021
(732) IOANA-ANDREEA ROȘCA,

STR. ELENA VĂCĂRESCU,
NR.3, BL.22/1, SC.C, ET. 2,
AP.38, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

THE VAST & CURIOUS
aer proaspăt pentru minte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 26.11.01

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

38. Servicii de telecomunicații, transmisia de
fișiere digitale, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmisie
de podcasturi, servicii de podcasting, transmisie
de informații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
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prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
divertisment audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment.
42. Găzduirea de podcasturi, stocare electronică
de fișiere audio, stocare electronică de fișiere
audio digitale, stocare electronică de fișiere
video digitale, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 01646
(151) 02/03/2021
(732) NICOLETA EMILIA GRIGORE,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 22,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR.127, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STUDIO GITANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Lucrări și obiecte de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui,
statuete, figurine, ornamente, sculpturi, vase,
ghivece, căni, cupe, cutii, plăci, machete, toate
acestea din ceramică, lut, porțelan sau sticlă,
artă murală din ceramică în 3D.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și obiectelor de artă din porțelan,
ceramică, lut, faianță teracotă sau sticlă(cu
excepția transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web sau platforme specializate proprii sau
terţe, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă si consultanţă comercială, servicii de
agenţii de import-export, publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele inclusiv on-line
într-o reţea computerizată, magazine online şi
lanţuri de magazine.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2021

(210) M 2021 01647
(151) 02/03/2021
(732) CLUB AVENTURA, STR.

BUJORULUI, NR 17, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
T-REX AVENTURA PARC

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

6. Legaturi metalice, constructii, transportabile,
din metal, îmbinari de cabluri metalice,
neelectrice/legaturi de cabluri metalice,
cabluri metalice, neelectrice, butoaie metalice,
containere metalice (depozitare, transport),
piloni metalici, stâlpi metalici, proptele metalice,
scripeti metalici, altii decât cei pentru masini,
frânghii metalice, funii metalice, plăci metalice
de ancorare, plăci de ancorare, structuri
metalice, voliere metalice (construcții), cabluri
de remorcare metalice, cabluri și fire metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru manipularea
sarcinilor, cabluri metalice pentru scopuri de
ancorare, construcții mobile din metal, structuri
de construcții, din metal, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, legături metalice,
trambuline de metal, manșoane (articole de
fierărie).
28. Aparate pentru parcuri tematice de
amuzament, aparate de distraţie pentru târguri
de amuzament, jocuri, jocuri sportive, aparate
pentru jocuri, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produsele din clasa
6 si 28, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produsele din clasa 6 si
28, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produsele din clasele 6 si 28,
servicii de comandă (pentru terți), gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,

publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor (lucrări de birou), licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
administrare de programe de fidelizare a
clienților, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, audit financiar, facturare,
studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, sondaje de opinie, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, publicitate prin televiziune.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea echipamentelor audio,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
organizarea si sustinerea de concerte,
organizarea si sustinerea conferintelor,
distributie de filme, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de
discoteca, furnizarea de informatii în domeniul
educatiei, productii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, publicarea online a cartilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online de
muzica, nedescarcabila, furnizarea online de
imagini video, nedescarcabile, organizarea de
expozitii în scopuri culturale sau educationale,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente de divertisment
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de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografica,
fotografie, instruire practica (demonstratii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cartilor, furnizarea
de informatii cu privire la activitatile
recreationale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, organizare de competiții,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții pentru divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, picturi pe fata,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, organizarea si sustinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrari sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilitati sportive, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
scrierea de texte, servicii specifice parcurilor de
aventură, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, parcuri de distracție, parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie, servicii
oferite de parcuri naturale (în scopuri de
recreere), servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, divertisment de tipul parcurilor
de atracții, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții, servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de distracții, producere
de spectacole în parcuri de distracții, servicii
de agenție de bilete online pentru divertisment,
organizare de jocuri, organizare de jocuri
educaționale, organizare de jocuri și competiții,
servicii de divertisment, furnizare de spații
pentru divertisment, organizare de activități de
divertisment, servicii de divertisment pentru
copii, sisteme de joc (divertisment, educație),
coordonare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de tabere de vară (divertisment), activități
de divertisment, sportive și culturale, tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
divertisment oferite pentru copii, organizare și
coordonare de activități de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii de
amuzament, furnizarea de informatii în domeniul
divertismentului, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea de competitii sportive,
educatie fizica, furnizarea facilitatilor de
recreere, închirierea de echipament sportiv, cu

exceptia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, inchirierea de jucarii, servicii educative
oferite de cluburi, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment.
43. Închirierea sălilor de şedinţe, servicii de
motel, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor, servicii
de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 01648
(151) 02/03/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA NR.127,
AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TELEMEDCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și cu
instrumente medicale, prin toate mijloacele de
vânzare, inclusiv prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru produse
sanitare și produse medicale prin toate mediile,
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inclusiv online sau în cadrul unei platforme
online, website-uri proprii sau ale terților, servicii
de publicitate, marketing și promovare prin
toate mediile pentru produse și servicii medicale
și sanitare, inclusiv prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate si distribuirea informației,
si anume, furnizarea de spațiu publicitar prin
rețelele globale de calculatoare, administrare
de afaceri, promovarea produselor și serviciilor
proprii sau ale altor persoane prin internet,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
facilitarea de servicii de schimb şi de vânzare
de servicii şi produse ale terţilor prin calculator
şi reţele de comunicaţii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii medicale, furnizarea de facilități
online pentru a pune în legătură vânzătorii cu
cumpărătorii, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
produsele comercializate sau serviciile prestate.
44. Servicii de telemedicina, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de terapie, asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de aparatură
medicală și de servicii medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de informare și de consiliere medicală, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 01649
(151) 02/03/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR. 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA TURDA NR. 127,
AP. 91, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

telemedco

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15; 26.04.01;
24.13.23; 24.13.25

(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
deschis, albastru, bleumarin, violet,
negru

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și cu
instrumente medicale, prin toate mijloacele de
vânzare, inclusiv prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale prin toate mediile, inclusiv online sau
în cadrul unei platforme online, website-uri
proprii sau ale terților, servicii de publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
pentru produse și servicii medicale și sanitare,
inclusiv prin internet, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate si distribuirea informației, si anume,
furnizarea de spațiu publicitar prin rețelele
globale de calculatoare, administrare de afaceri,
promovarea produselor și serviciilor proprii sau
ale altor persoane prin internet, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
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comunicaţii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii
medicale, furnizarea de facilități online pentru
a pune în legătură vânzătorii cu cumpărătorii,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții prin toate mediile, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială și consultanță
pentru consumatori în legătură cu produsele
comercializate sau serviciile prestate.
44. Servicii de telemedicina, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de terapie, asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de aparatură
medicală și de servicii medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de informare și de consiliere medicală, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 01650
(151) 02/03/2021
(732) CABINET DE AVOCAT DENISA

MĂNDICESCU, STR. EDGAR
QUINET NR. 3, ET. 7, AP. 36,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010017,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 24.09.02; 24.09.03; 24.15.01;
17.05.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX #391847),
gri (HEX #d9d9d9), auriu (HEX
#847445), alb (#ffffff)

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

35. Servicii administrative privind trimiterea de
clienți către avocați, consultanță în domeniul
recrutării de avocați.

45. Servicii de avocatură (servicii juridice),
servicii furnizate de avocați pledanți, servicii
prestate de avocați consultanți, servicii de
avocatură pentru brevete.

───────

(210) M 2021 01653
(151) 02/03/2021
(732) XTRA SALES MARKET SRL, STR.

ARGENTINA NR. 25, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011754, ROMANIA

(540)
MERKIE

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

8. Aparate operate manual pentru aranjarea
părului, aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, clești pentru întors
genele, dispozitive electrice de curbat gene,
dispozitive electronice utilizate pentru exfolierea
pielii, mașini de tuns, foarfeci de tuns (mașini
de tăiat), ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile manuale), pensete,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului (ustensile de mână), foarfece de uz
personal (electrice și neelectrice), instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții, ustensile
de mână pentru manechiură și pedichiură, plăci
electrice de întins părul, unelte de mână pentru
exfolierea pielii, ustensile de mână pentru arta
corporală.

───────
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(210) M 2021 01654
(151) 02/03/2021
(732) AG RADIO HOLDING S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ETAJ
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOUNDIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.03;
26.11.07; 16.01.14

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#93d150), albastru (HEX #004ccf), roz
(HEX #cc00aa), roșu (HEX #fb003d),
galben (HEX #ffe100)

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

9. Aparate si instrumente stiintifice, nautice,
geodezice, fotografice,inematografice, optice,
de cintarire, de masurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranta
(salvare) si didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi video,
discuri compacte, discuri acustice, benzi video,
dischete,
CD-rom-uri, suporturi de înregistrare magnetică,
compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea datelor,
calculatoare, aparate şi instrumente optice, în
măsura în care sunt incluse în clasa 9, în
special ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicatii, programe de aplicaţie

(aplicaţii) (descărcabile), programe de calculator
şi pentru jocuri, software, software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, articole
pentru legătorie, fotografii (tipărite), produse de
imprimerie, în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanta in conducerea si organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terti, intermediere de contracte pentru
terti pentru achizitia si vanzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicatii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în scopuri
publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
închiriere de material publicitar, inchirierea
spatiilor publicitare, inchiriererea minutelor
publicitare in cadrul ediilor de comunicare,
publicitate si orice fel de comunicare
comerciala audiovizuala, in special radiofonica,
televizata, cinematografica, imprimata, prin
videotext, teletext, prin internet/online sau prin
orice tehnica, servicii de comerț publicitar,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, productie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de productii audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare si actualizarea
datelor in baza de date a calculatorului,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artisti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
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campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonica si/
sau computerizata de comenzi pentru oferte
de cumparaturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare,concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare si publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (si in format electronic) in
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunturi/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune,televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, retele computerizate, retele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea de
stiri (agentii de presa), colectare şi livrarea de
informaţii generale în cadrul serviciilor agenţiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine si
date prin cablu, satelit, (retele) computerizate,
cabluri telefonice si isdn si orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistata de
computer a mesajelor si imaginilor, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de
date, inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul

radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziţie a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonaţi, în special sub formă de televiziune
plătită şi video la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, in special
furnizare de acces la aplica ţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, transmiterea de felicitari online,
transmisia de fisiere digitale, servicii de buletine
electronice, trimiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informatii despre distractii si orice posibilitati de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi (casete, etc.)
audio/video, editare audio-video, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
producţia de muzică, productia spectacolelor cu
scop cultural, educațional sau de divertisment,
servicii artistice prestate de orchestre,
organizarea şi realizarea de evenimente sportive
şi culturale, realizarea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri de film,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizare şi coordonare de
concerte, organizare de concursuri sau de orice
fel de competitii, educative sau de amuzament,
loterii, producție de teatru (reprezentaţii teatrale),
organizare de spectacole, servicii de impresari,
prezentări şi închiriere de filme tv sau
cinematogragfice, inchirierea de inregistrari de
sunete, redactarea (îngrijire redactională) a
aparitiilor pe internet, producţie de programe
de teleshopping, înregistrări pe benzi video
(filmare), spectacole cinematografice (proiecţii
de filme tv sau cinematografice), microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor, jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare.



───────
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42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere de
software pentru bazele de date, crearea de
programe de calculator si jocuri de calculator
(software), proiectare si inchiriere de software de
calculator, întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare  de  pagini  principale  de  web, 
închiriere  de  programe  video  şi  de imagine 
(software), dezvoltare de conţinuturimultimedia 
şi  aplicaţii  corespunzătoare (software), 
proiectare  şi  dezvoltare  de  software de 
calculator  şi  programe  de  aplicaţii  pentru
sisteme computerizate mobile (aplicaţii).

45. Cesiunea sau orice alta forma de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuala
(licentierea proprietatii intelectuale), distribuirea
de licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente pentru
concepte de franciza, servicii de comert cu
licente de film, radio, televiziune, audio si/sau
video, acordarea de licente de software pentru
calculatoare (servicii de consultanta legala),
gestionarea drepturilor de autor, intermediere,
management şi valorificare de drepturi de autor
şi drepturi de proprietate industrială pentru
terţi prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi de
difuzare în televiziune, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor, în 
special de  evenimente  sportive,  prin 
acordare delicenţă, intermediere, valorificare şi 
administrarede drepturi pentru reportaje de 
presă, radio,televiziune  şi  film  pentru 
utilizarea pesuporturi de sunet şi imagine, prin 
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
 administrare de drepturi  asupra reportajelor 
de  ziar  şi  de revistă,  prin  acordare  de 
licenţă, administrare, intermediere şi orice alt 
fel  de  valorificare de  drepturi  de  emisie, 
redifuzare, audiovizualeşi orice alte drepturi 
de utilizare asupra programelor  radio  şi/sau de 
televiziune şi asupraoricaror alte producţii de 
sunet  şi/sau  de imagine,  prin  acordare  de 
licenţă,  intermediere, administrare  şi 
distribuire  de  drepturi  pentru formate  de 
televiziune,  conţinuturi  de  televiziune, emisiuni 
de  televiziune,  seriale  de  televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.



Erată 
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