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Cereri Mărci publicate în 10/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07810 03/11/2021 LEJEREANU S.R.L. OBR

2 M 2021 07869 03/11/2021 GOLAND IMOBIL SRL PICOLINA

3 M 2021 07904 03/11/2021 ROMCARTON SA think green

4 M 2021 07905 03/11/2021 BEBE VALENTIN Risto-Ranto pasta fresca

5 M 2021 07906 03/11/2021 VALENTIN BEBE WABI-SABI

6 M 2021 07907 03/11/2021 ROMCARTON SA think green

7 M 2021 07908 03/11/2021 ULTIMATE DENTAL LAB SRL Atelierul de Zâmbete arta
modelarii dentare

8 M 2021 07909 03/11/2021 SENARIA MANAGEMENT &
ENGINEERING SRL

SENARIA

9 M 2021 07911 03/11/2021 LC PROPERTY MANAGEMENT
SRL

KEPLER hotel Bucharest

10 M 2021 07912 03/11/2021 CER CARGO
HOLDING SE EUROPAI
RESZVENYTARSASAG

CER

11 M 2021 07913 03/11/2021 ENERGOTECH SA Energotech

12 M 2021 07914 03/11/2021 CONSTANTIN ROBERT LUNGU PORTOFELE PERSONALIZATE

13 M 2021 07915 03/11/2021 RADU-IULIAN STROESCU EASY2VISIT

14 M 2021 07916 03/11/2021 MEBELISSIMO S.R.L. Mobman

15 M 2021 07918 03/11/2021 HEINEKEN ROMANIA S.A. Harghita BERE BLONDĂ
VILÁGOS SÓR OCROTIM
TRADIŢIILE - ÓRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT

16 M 2021 07919 03/11/2021 RECICLARE MOLOZ SRL MOLOZ

17 M 2021 07920 03/11/2021 HEINEKEN ROMANIA S.A. Hațegana CALITATE
TRADIȚIONALĂ MÂNDRIA
ȚĂRII HAȚEGULUI

18 M 2021 07921 03/11/2021 SC ROMPATENT DESIGN SRL Think SMART protect your
business.

19 M 2021 07923 03/11/2021 ANTONIA TRUSCA terra sat

20 M 2021 07924 03/11/2021 FAMILIUM S.R.O. Bunico, povestește-mi

21 M 2021 07925 03/11/2021 HADES SECURITY 1 SRL HADES SECURITY, SECURITY
CONSULTING
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(210) M 2021 07810
(151) 03/11/2021
(732) LEJEREANU S.R.L., STR.

LIBERTĂŢII NR. 4, CAMERA 1, BL.
M5, ET. 6, AP. 602, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

OBR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.18;
26.01.03

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

32. Bere, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe/suc de
fructe, bere de ghimbir, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, bere de malț, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, sifon.

───────

(210) M 2021 07869
(151) 03/11/2021
(732) GOLAND IMOBIL SRL, B-DUL

SOCOLA, NR. 134, BIROUL NR. 1,
ÎN INCINTA CASEI DE CULTURĂ
A SINDICATELOR IAŞI, JUD. IAȘI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

PICOLINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.09; 26.11.13

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

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 (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), servicii de licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile, servicii de 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
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privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, 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, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă

în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, 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
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, 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, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, servicii de vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
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garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare (afaceri imobiliare), servicii bancare
online, organizarea colectelor monetare, servicii
de brokeri de amanet, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri
de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de

brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
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tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2021 07904
(151) 03/11/2021
(732) ROMCARTON SA,

ŞOS.OLTENITEI NR.249, JUD.
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU&
PARTNERS -INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR.51 BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)
think green

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

16. Cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din hârtie, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat, cutii din hârtie sau
carton, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, pungi de hârtie, pungi și saci de
hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de
hârtie de uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, ambalaj de carton, hârtie
de ambalaj, sacose din hartie.

───────

(210) M 2021 07905
(151) 03/11/2021
(732) BEBE VALENTIN, STR.

TEIULUI NR. 477BIS, SAT
PETRACHIOAIA, JUD. ILFOV,
COMUNA PETRACHIOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Risto-Ranto pasta fresca

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

30. Paste făinoase alimentare, paste uscate
şi proaspete, tăiţei şi găluşte (paste umplute),
mâncăruri preparate în special pe bază de paste.
43. Restaurante, baruri, servicii de restaurant
şi bar, servire de alimente şi băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
şi băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 07906
(151) 03/11/2021
(732) VALENTIN BEBE , SAT

PETRACHIOAIA, STR. TEIULUI,
NR.477 BIS, JUDETUL IALOMITA,
COMUNA PETRACHIOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
WABI-SABI

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

30. Sushi.
43. Servicii de restaurante, servicii de baruri,
servicii de restaurant si bar, servire de alimente si
bauturi, inchiriere de mobilier, lenjerie de masa,
servicii de masa si echipamente pentru servirea
de mancare si bautura, servicii de informare,
de consiliere si de rezervare in legatura cu
furnizarea de alimente si bauturi, servicii de
cazare temporara, servicii de terasa, berarie.

───────
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(210) M 2021 07907
(151) 03/11/2021
(732) ROMCARTON SA,

SOS.OLTENITEI, NR.249,
JUDETUL ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS-INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

think green

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13

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

clase:
16. Cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din hârtie, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat, cutii din hârtie sau
carton, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, pungi de hârtie, pungi și saci de
hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de
hârtie de uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, ambalaj de carton, hârtie
de ambalaj, sacose din hartie.

───────

(210) M 2021 07908
(151) 03/11/2021
(732) ULTIMATE DENTAL LAB SRL, SAT

GIROC, STR. ANEMONEI, NR.3,
AP.1, JUDETUL TIMIS, COMUNA
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Atelierul de Zâmbete
arta modelarii dentare

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
3556C), negru (Pantone 447C)

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

5. Preparate farmaceutice medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
pentru uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
ceara dentara, dezinfectantii, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate si instrumente chirurgicale,
medicale, dentare si veterinare, membre, ochi
si dinti artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutura, dispozitive terapeutice si de asistenta
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive si articole
pentru sugari, aparate, dispozitive si articole
pentru activitatea sexuala.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de ingrijire sanitara si de infrumusetare,
servicii de agricultura, acvacultura, horicultura si
silvicultura.

───────
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(210) M 2021 07909
(151) 03/11/2021
(732) SENARIA MANAGEMENT &

ENGINEERING SRL, B-DUL
BASARABIA NR. 124-126, LOT
1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SENARIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#eb003b), negru

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

35. Publicitate, administrarea afacerilor,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou), consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, asistență
privind managementul afacerilor, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, consultanță referitoare
la managementul afacerilor, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare, servicii de
afaceri monetare.

37. Servicii de construcții, servicii de consultanță
privind reparațiile la clădiri, servicii de consiliere
cu privire la reparațiile la clădiri, extracții miniere,
forare pentru petrol și gaze.
41. Educație, administrarea serviciilor
educaționale, ateliere de formare, cursuri de
formare (instruire), coordonare de evenimente
educative, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, educație și instruire,
formare în afaceri, servicii de formare
profesională, servicii educaționale de tip
coaching, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, coordonare de cursuri de instruire.
42. Servicii științifice, servicii tehnologice
științifice, servicii științifice și cercetare în acest
domeniu, servicii de proiectare, servicii de
proiectare tehnologică, servicii de proiectare
științifică, servicii de proiectare tehnică, servicii
de proiectare la comandă, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
proiectare de hardware de calculator, servicii
pentru proiectare de software de calculator,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
servicii de proiectare tehnică industrială,
servicii de proiectare în domeniul hardware-
ului de calculator, servicii de proiectare
privind componentele hardware și software de
calculator, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator în domeniul ingineriei, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare, servicii de
cercetare tehnică, servicii de cercetare științifică,
servicii de cercetare industrială, servicii de
analize industriale asistate de calculator, design
industrial, servicii de design industrial, servicii de
control de calitate și testare, servicii de testare,
autentificare și controlul calității, proiectare
de hardware, proiectare de hardware de
calculator, proiectare și dezvoltare de hardware
de calculator, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, dezvoltare de hardware si
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, dezvoltare
de software, proiectare și dezvoltare de software
de calculator, proiectare de software., servicii de
analiză și cercetare industrială.

───────
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(210) M 2021 07911
(151) 03/11/2021
(732) LC PROPERTY MANAGEMENT

SRL, STR. RAMURI TEI NR.4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KEPLER hotel Bucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.01; 01.01.10;
26.01.03; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.12; 17.05.07

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07912
(151) 03/11/2021
(732) CER CARGO HOLDING SE

EUROPAI RESZVENYTARSASAG,
STR. SZECSENYI, NR. 61,
VECSES, 2220, UNGARIA

(540)

CER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.01.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7408) , gri (Pantone 7695)

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

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

───────

(210) M 2021 07913
(151) 03/11/2021
(732) ENERGOTECH SA, BD.

TIMIȘOARA 104B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Energotech

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#286335, #c0c17f), rosu (HEX
#dc352f), negru (HEX #000000)

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 07914
(151) 03/11/2021
(732) CONSTANTIN ROBERT LUNGU,

PIAȚA AVRAM IANCU NR. 5-6, ET.
1, AP. 10, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)
PORTOFELE

PERSONALIZATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, gravuri fotografice, fotografii
(tipărite), ilustrații, portrete, postere, materiale
tipărite, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
matrițe.
40. Servicii de prelucrare, transformare sau
fabricație de obiecte personalizate la cererea
clientului și după specificațiile acestuia,
imprimarea de modele, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), imprimarea
serigrafică, toate acestea pe orice fel de obiecte,
de exemplu portofele, genți, agende.

───────

(210) M 2021 07915
(151) 03/11/2021
(732) RADU-IULIAN STROESCU,

STR. DIONISIE LUPU NR. 74,
ET.4, APART. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NN. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EASY2VISIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin

mijloacele de media socială, publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
promovarea vânzărilor pentru terți, informații
despre vânzarea de produse, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, management de afaceri în
domeniul atracțiilor pentru vizitatori.
41. Rezervare de bilete la concerte, servicii
ale agențiilor de bilete, servicii de agenții de
bilete (divertisment), rezervare de bilete la
evenimente culturale, servicii de rezervare de
bilete pentru spectacole, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte, agenții de rezervări
pentru bilete de teatru, servicii de rezervare
de bilete (de teatru), servicii de rezervare de
bilete pentru teatru, agenții de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente sportive (servicii
de agentie de bilete), servicii de agenție de
bilete online pentru divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment (servicii de agentie de bilete),
servicii de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de agenții de rezervare
de bilete la cinematografe, servicii de rezervare
și vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii ale agențiilor de bilete pentru
spectacole de teatru, servicii de informare cu
privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte și spectacole de
teatru, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, organizare
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de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, publicarea de cataloage cu
informații turistice.

───────

(210) M 2021 07916
(151) 03/11/2021
(732) MEBELISSIMO S.R.L., STR.

DEPOZITELOR, NR. 2A, ET. 2,
AP. 4 , JUDET SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)
Mobman

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

20. Mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri.
35. Regruparea în avantajul terţilor a mobilă
și mobilier, rafturi de mobilă, mobilier

școlar, mobilier integrat, mese (mobilier),
mobilier combinat, dulapuri (mobilier), birouri
(mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit
în săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier
pentru şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier
pentru birouri (exceptand transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
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desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit
în săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier
pentru şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier
pentru birouri, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit în
săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier pentru
şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier pentru
birouri, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn,
birouri modulare (mobilier), unități de mobilier,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru copii,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru
șezut, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru jucării (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), rafturi pentru birou (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilier folosit
în săli, scaune ca mobilier de birou, mobilier
pentru şcoala, mobilier pentru grădiniţe, mobilier
pentru birouri, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier

pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la mobilă și mobilier, rafturi de
mobilă, mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri.

───────
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(210) M 2021 07918
(151) 03/11/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., STR.

TIPOGRAFILOR, NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

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

(540)

Harghita BERE BLONDĂ
VILÁGOS SÓR OCROTIM

TRADIŢIILE - ÓRIZVE
HAGYOMÁNYAINKAT

(531) Clasificare Viena:
07.05.05; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11;
29.01.13

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

clase:
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

(210) M 2021 07919
(151) 03/11/2021
(732) RECICLARE MOLOZ SRL, STR.

1 MAI, NR. 39, LOC. PETREȘTI,
JUDEŢ ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

MOLOZ

(531) Clasificare Viena:
26.03.05; 26.04.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, gri inchis, gri
deschis, negru

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

39. Colectare, transport si depozitare deșeuri
industriale, închiriere de containere pentru
manipularea si depozitarea deșeurilor, închiriere
de mașini și aparate pentru zdrobirea si
compactarea deșeurilor.
40. Distrugerea, reciclarea, tratarea, sortarea,
prelucrarea deseurilor şi a materialelor
reciclabile.

───────
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(210) M 2021 07920
(151) 03/11/2021
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., STR.

TIPOGRAFILOR, NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013714,
ROMANIA

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

(540)

Hațegana CALITATE
TRADIȚIONALĂ MÂNDRIA

ȚĂRII HAȚEGULUI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.04.04;
06.01.02; 05.03.11

(591) Culori revendicate:rosu, Auriu, verde,
maro

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

32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc de
fructe.

───────

(210) M 2021 07921
(151) 03/11/2021
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

Think SMART protect
your business.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice în domeniul proprietății
intelectuale, consultanţă în proprietate
intelectuală, servicii de reprezentare juridică,
monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică.

───────
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(210) M 2021 07923
(151) 03/11/2021
(732) ANTONIA TRUSCA, CALEA

CRAIOVEI 1960, JUDEȚ
MEHEDINȚI, SIMIAN, 227445,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

terra sat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.03.01;
24.17.02

(591) Culori revendicate:albastru, verde, mov,
portocaliu

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, redactare de texte publicitare,
servicii publicitare și de promovare, studii de
marketing, servicii publicitare în materie de
prestații comerciale, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare pentru crearea
identității de brand pentru alte persoane, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, servicii promoționale furnizate prin
telefon, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale comerciale, servicii de
telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii de redactie in scopuri publicitare, servicii
de reclamă și publicitate, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media

socială, servicii de publicitate politică, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate privind
lucrări publice, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire
la beneficiile comerțului local, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de promovare,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de poziționare a mărcilor, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de editare de texte publicitare,
servicii de editare de publicitate, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de cumpărare de media, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de creare de mărci, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare,
servicii de anunțuri clasificate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de agenție de
marketing, servicii de agenție de publicitate,
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reproducere de material publicitar, redactări de
texte publicitare, redactare de texte publicitare,
redactare de scenarii pentru scopuri publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, reactualizarea
materialelor publicitare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
pregătirea de texte publicitare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de evenimente speciale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor

sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție de
programe de teleshopping, producție de reclame
radio, producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni
de teleshopping, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de înregistrări video în scopuri publicitare,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, pregătire de publicații publicitare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, negociere de contracte de
publicitate, intermediere publicitară, lipirea
de afișe publicitare, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare
de informații publicitare, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, furnizare de
servicii publicitare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
intermediere de contracte de publicitate și
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promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, editare post-
producție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de concepte
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
agenții de publicitate, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, afișaj, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, transmitere
video interactivă în rețele digitale,
videoconferință, trimitere, primire și retrimitere
de mesaje, transmiterea de programe de
televiziune prin sateliți spațiali, transmitere de
mesaje, transmitere de mesaje prin mijloace
audiovizuale, transmitere de mesaje prin
mijloace electronice, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text
între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere de
telegrame, transmitere de telegrame prin
mijloace electronice, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmisii audio prin satelit, transmisii de date,
transmisii de date și transfer de fișiere pe cale
telematică, transmisii prin satelit, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere de
date prin satelit, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de

televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
de afaceri, transmisie de sunet prin satelit,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie de
sunet, imagine și informații, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie de
sunete și imagini prin satelit, transmisie digitală
de voce, transmisie electronică de comunicări
scrise, transmisie prin satelit de sunete, imagini,
semnale și date, transmisie securizată de date,
sunete sau imagini, transmisie video prin rețele
digitale, transmisie și recepție (transmisie) de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmisie și recepție
prin radio, transmisie de informații prin radio,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie de
pachete de date și imagini, transmisie de sunet
asistată de calculator, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de
date, sunete și imagini prin sateliți, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
satelit, transmisie de informații din baze de
date prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin coduri telematice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații în domeniul audiovizual, servicii
pentru transmiterea electronică de voce,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), telecomunicații prin radio, transfer
automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete și
imagini prin satelit, servicii de transmisie video,
servicii de transmisie și recepție a datelor cu
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ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de transmisii digitale, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii
de transmisie, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de transmisie de
date, servicii de transmisie de informații
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
transmisie de text pe ecranul televizorului,
servicii de transmisie de voce și de date, servicii
de transmisie electronică de imagini, servicii
de transmisie electronică de informații, servicii
de transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de telecomunicații
aer-sol, servicii de telecomunicație prin linie
fixă, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de telecomunicații furnizate prin
intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații prin fibră optică, servicii
de telecomunicații prin satelit, servicii de
telecomunicații în rețele de fibră optică, fără fir
și prin cablu, servicii de informare și consiliere
privind serviciile de telecomunicații, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
pentru distribuirea de date, servicii de conferințe
video prin satelit, servicii de consiliere
cu privire la echipamente de comunicații,
servicii de consultanță privind comunicații
de date, servicii de consultanță privind
telecomunicațiile, servicii de consultanță în
domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de consultanță în telecomunicații, servicii de
difuzare și comunicații interactive, servicii de
informare prin radio, servicii de informare
privind rețelele electronice de comunicare,
servicii de informare privind telecomunicațiile,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de încărcare
de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de comunicații video, servicii de comunicații
prin cablu, servicii de comunicații prin satelit,
servicii de comunicații prin satelit pentru
utilizatorii profesioniști, servicii de comunicații
audio, servicii de comunicații digitale, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie prin

antene, servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin cablu, servicii de comunicații
furnizate electronic, servicii de comunicații fără
fir, servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de acces
al telecomunicațiilor, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, servicii de agenții de știri
electronice, servicii de colectare și transmitere
de mesaje, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii de
comunicații, servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, servicii de comunicații audiovizuale,
informații despre comunicații, furnizare de
informații privind comunicațiile, informații în
domeniul telecomunicațiilor, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, retransmisie de imagini
prin satelit, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor de
știri pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
audiotext, servicii consultative și de consultanță
privind comunicațiile fără fir și echipamentele
pentru comunicațiile fără fir, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de informații privind
comunicarea fără fir, furnizare de informații
privind comunicațiile media, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
furnizare de telecomunicatii wireless prin
intermediul retelelor de comunicatie electronica,
furnizare de timp de emisie pentru servicii de
comunicații, furnizarea accesului de mare viteză
la rețele de calculatoare și de comunicații,
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, emisiuni de știri
(transmisii), furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicații), furnizare de comunicații prin
radio, furnizare de conexiuni de telecomunicații
pentru centre de date, comunicații prin radio,
comunicații prin rețele electronice, comunicații
mobile radio, comunicații radio, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de date prin
radio, comunicare de date prin mijloace
electronice, agenții de presă, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații, asigurarea
accesului la telecomunicatiile in banda larga,
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colectare și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații.

(210) M 2021 07924
(151) 03/11/2021
(732) FAMILIUM S.R.O., BOLESLAVSKÁ

2211, ČERNOŠICE, 252 28, CEHIA
(540)

Bunico, povestește-mi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, adezivi pentru
papetărie sau menaj, pensule, caractere și clișee
tipografice, cărți, cărți documentare, registre
(cărți), cărți manuscrise, cărți ilustrate, cărți
școlare, cărți religioase, cărți comemorative, cărți
educative, ambalaje pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, cărți pentru semnături, cărți poștale
nescrise, cărți pop-up, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, cărți de desen, cărți de
bucate, cărți pentru copii, cărți de muzică, cărți
de colorat, cărți de povești, cărți de vizită,
cărți cu nume, cărți poștale, cărți de oaspeți,
cărți de adrese, cărți de onoare, cărți de
pictură, cărți non-ficțiune, cărți de rugăciuni,
cărți poștale ilustrate, cărți de ficțiune, cărți
muzicale tipărite, cărți de date, cărți pentru
dictare, carti cu informatii, carti cu partituri,
cărți poștale lenticulare, coperte de legat cărți,
cărți cu rețete culinare, suporturi-presă pentru
cărți, elemente de legat cărți, cărți legate cu
spirală, cărți cu artă grafică, materiale pentru
învelit cărțile, bandă pentru legarea cărților,
hârtie pentru ambalarea cărților, hârtie pentru
cărți de adrese, cărți cu modele de tapet, cărți
cu mostre de tapet, coperte din piele pentru
cărți, coperte de protecție pentru cărți, cărți
cu abțibilduri pentru activități, cărți de povești
pentru copii, folii de împachetat pentru cărți, cărți
de joc cu întrebări, cărți poștale cu răspunsuri
tipărite, colecții de cărți non-ficțiune, colecții de
cărți de ficțiune, cărți promoționale (albume de
fotografii), cărți de colorat pentru adulți, materiale
textile pentru legarea cărților, benzi de legătorie
(legătorie de cărți), materiale de legătorie cărți
și documente, hârtie pentru cărți de vizită
(semifinisat), coperte (coperți) din hârtie pentru
cărți, cărți de desenat sau de scris, aparate de
legat cărți pentru birou, cărți tipărite în domeniul
educației muzicale, cărți în domeniul cursurilor
de golf, întărituri din carton pentru legarea
cărților, ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți,
prese de imprimat cărti de credit (neelectrice),
suporturi de birou pentru cărți de vizită, cărți cu

───────

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, distribuire
de știri pentru industria audiovizuală, editare de
texte scrise, altele decât cele publicitare, editare
de publicații, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, furnizare de publicații on-line,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de fișe
informative, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de texte,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare multimedia a ziarelor,
publicare și editare de materiale tipărite, altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, redactarea discursurilor
politice, servicii de editare, servicii de reporteri
de știri, servicii de redactare de scenarii,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de publicare on-line, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare de text
electronic altul decât cel publicitar, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, 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 jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative.
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indicii pentru jocuri pe calculator, cărți de pus pe
măsuțele de cafea, cărți pentru copii care includ
o componentă audio, prese de imprimat cărți de
credit, acționate manual, cărți poștale pentru a
scrie scurte mesaje sociale, cărți în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, cărți care conțin
mostre de articole pentru acoperirea pereților,
aparate și mașini pentru legat cărți (articole de
birou), serii de cărți cu indicii pentru jocuri pe
calculator, ghiduri de strategie sub formă de
reviste de jocuri de cărți, reviste generaliste.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, publicare de cărți, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți și recenzii, publicare
de reviste și cărți, editare de cărți și recenzii,
publicare și editare de cărți, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți de muzică,
împrumut de cărți și publicații periodice, furnizare
de informații referitoare la cărți, împrumut
de cărți referitoare la calculatoare, împrumut
de cărți referitoare la finanțe, împrumut de
cărți referitoare la audit, împrumut de cărți
referitoare la contabilitate, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, închiriere de cititoare
de cărți electronice, servicii de club de cărți
cu furnizarea de informații cu privire la cărți,
împrumut de cărți referitoare la programarea
calculatoarelor, servicii de informare cu privire
la cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți legate de tehnologia
informației, împrumut de cărți și de alte
publicații, împrumut de cărți referitoare la
metodologia afacerilor, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, împrumut de cărți referitoare
la activități bancare, publicare de cărți și
periodice electronice online, servicii de săli de
jocuri de cărți, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, împrumut de cărți referitoare
la informații de afaceri, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, servicii
de consultanță în materie de publicare de
cărți, publicare de jurnale, cărți și manuale în
domeniul medicinei, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, publicare de texte,
publicare de texte educative, publicare de texte
muzicale, publicare de texte medicale, editare de
publicații.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază și protecție, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii de
pază.
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