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Cereri Mărci publicate în 12/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
CE TARE MOALE!

2 M 2021 00879 05/02/2021 VILAR ANGEL VISUL UNEI MAME

3 M 2021 00889 05/02/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

ARIEL EXTRA CLEAN POWER

4 M 2021 00890 05/02/2021 TYSON FOODS, INC. Raised & Rooted

5 M 2021 00891 05/02/2021 MIHAI CRISTIAN
APOSTOLACHE

ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE

6 M 2021 00892 05/02/2021 AIDELLS SAUSAGE COMPANY,
INC

AIDELLS

7 M 2021 00893 05/02/2021 CT MAMAIA SMART CONSULT
SRL

toplist.ro

8 M 2021 00894 05/02/2021 SARA LEE FOODS, LLC STATE FAIR

9 M 2021 00895 05/02/2021 SARA LEE FOODS, LLC HILLSHIRE FARM

10 M 2021 00896 05/02/2021 SARA LEE FOODS, LLC HILLSHIRE FARM

11 M 2021 00897 05/02/2021 RODBUN GRUP SA FERTILLAND SUPERMINERAL
SUPER QUALITÄT

12 M 2021 00898 05/02/2021 RODBUN GRUP SA GENETICA PREMIUM rodbun

13 M 2021 00899 05/02/2021 SARA LEE FOODS, LLC JIMMY DEAN

14 M 2021 00900 05/02/2021 SARA LEE FOODS, LLC JIMMY DEAN

15 M 2021 00901 05/02/2021 DANIC ALEX 2002 SRL ASE MALL

16 M 2021 00902 05/02/2021 ATUMCOM SRL ATUM

17 M 2021 00903 05/02/2021 DRAGOS PATRASCU Summer COOL climatizare
pentru exterior

18 M 2021 00904 05/02/2021 TDR WEBTECH SRL ROFFON

19 M 2021 00906 05/02/2021 MAXIMIZE ECOMMERCE MAXIMIZE

20 M 2021 00907 05/02/2021 SC MARABOU FABRICII SRL MARABOU COFFEE

21 M 2021 00908 05/02/2021 DĂNUȚ CĂLINESCU MANGAL DE HARGHITA

22 M 2021 00909 05/02/2021 BIO-SANTE S.R.L. Devirusan Aplica si protejeaza

23 M 2021 00910 05/02/2021 SC VEGRA INFO SRL ARRIA

24 M 2021 00911 05/02/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Poezie şi Delicateţuri

1 M 2021 00764 02/02/2021 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00912 05/02/2021 ENVIROTRONIC SRL envirotronic

26 M 2021 00913 05/02/2021 BARONS EFECT SRL MÂRJACU

27 M 2021 00914 05/02/2021 DAN-NICOLAE CIUSNEL C CIUSNEL PARTS BETTER
TOGETHER SINCE 2020

28 M 2021 00915 05/02/2021 ORIGINAL REVO BRAND S.R.L. Revo Natural

29 M 2021 00916 05/02/2021 ASOCIAȚIA DAISLER LIGHTS ON - THE LIGHT-ART
FESTIVAL

30 M 2021 00917 05/02/2021 SC RADIO MALL SRL TRADIO

31 M 2021 00918 05/02/2021 INPERSPECTIVE BUSINESS data trail

32 M 2021 00919 05/02/2021 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

Synergetics Simplificăm viitorul
digital

33 M 2021 00920 05/02/2021 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

e-Cetățean

34 M 2021 00921 06/02/2021 SUNPROIECT SRL SUNPROIECT

35 M 2021 00922 06/02/2021 SUNPROIECT SRL TOP HOME

36 M 2021 00923 06/02/2021 KONCERTO PARTNERS SRL KONCERTO partners

37 M 2021 00924 07/02/2021 FELIX-FLAVIU SABĂU MOCIONI

38 M 2021 00925 07/02/2021 SARBU EMILIAN RARES RARA PĂLTINIŞ

39 M 2021 00926 07/02/2021 BERE SADU SRL Bere Bistrițeana

40 M 2021 00928 07/02/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. PROASPETE la noi

41 M 2021 00929 07/02/2021 ZENDECO IMPORT EXPORT
SRL

ZENDECO

42 M 2021 00930 07/02/2021 DIAZ INFINITY DITRIBUTION
SRL

INFINITY SHOP

43 M 2021 00931 07/02/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. PROASPETE românești

44 M 2021 00932 07/02/2021 CIBIBON SRL AMICII

45 M 2021 00933 07/02/2021 CIBIBON SRL OBSESSION

46 M 2021 00934 07/02/2021 DEDEMAN SRL CARTESIA

47 M 2021 00935 07/02/2021 GEORGE RAZVAN NOVAC N-JOY Cabins

48 M 2021 00936 07/02/2021 PREMIUM CAKES SRL PREMIUM CAKES

49 M 2021 00937 07/02/2021 ACS AFTER SCHOOL KARATE INTERNATIONAL KARATE
ORGANIZATION NAKAMURA
ROMANIA

50 M 2021 00938 07/02/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. profi zilnic prețuri mici
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SA, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CE TARE MOALE!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Hârtie, şervetele de masă din hârtie,
șervetele faciale din hârtie, prosoape de hârtie,
hârtie igienică, batiste nazale din hârtie.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terților, a produselor din clasa 16 (exceptând
transportul lor), pentru a putea permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web).

───────

(210) M 2021 00879
(151) 05/02/2021
(732) VILAR ANGEL, STR. DRĂGOENI

NR. 187, JUDEȚUL GORJ, LOC.
DRAGOENI, MUN. TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
VISUL UNEI MAME

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

4. Aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
lumânări, lumânări parfumate, lumânări pentru
masă, lumânări în formă de fructe, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări plutitoare,
lumânări pentru biserici, lumânări tip pastilă.

16. Cutii din hârtie, cutii din carton, cutii
pentru cadouri, cutii pliabile din hârtie, cutii
confecționate din hârtie, cutii din carton ondulat,
cutii pliabile din carton, cutii confecționate din
carton.
25. Trusouri (articole de îmbrăcăminte),
costume de bebeluși, bluzițe pentru bebeluși,
pantofi pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, sandale pentru
bebeluși, ghete pentru bebeluși, ghetuțe pentru
bebeluși, chiloței pentru bebeluși, botoșei
tricotați pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru
bebeluși, articole de îmbrăcăminte de exterior
pentru bebeluși.
26. Broderii din argint, broderii în aur,
festoane (broderii), broderie, broderie pentru
îmbrăcăminte, broderie de aur pentru confecții,
broderie de argint pentru confecții, seturi de
broderie cu punct de cruciuliță, dantele brodate,
embleme brodate, nemetalice, insigne brodate
(ornamentale).
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
lumânări, lumânări parfumate, lumânări pentru
masă, lumânări în formă de fructe, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări plutitoare,
lumânări pentru biserici, lumânări tip pastilă, cutii
din hârtie, cutii din carton, cutii pentru cadouri,
cutii pliabile din hârtie, cutii confecționate din
hârtie, cutii din carton ondulat, cutii pliabile din
carton, cutii confecționate din carton, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), costume de bebeluși,
bluzițe pentru bebeluși, pantofi pentru bebeluși,
încălțăminte pentru bebeluși, combinezoane
pentru bebeluși, pantalonași pentru bebeluși,
sandale pentru bebeluși, ghete pentru bebeluși,
ghetuțe pentru bebeluși, chiloței pentru bebeluși,
botoșei tricotați pentru bebeluși, lenjerie de
corp pentru bebeluși, articole de îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, broderii din argint,
broderii în aur, festoane (broderii), broderie,
broderie pentru îmbrăcăminte, broderie de aur
pentru confecții, broderie de argint pentru
confecții, seturi de broderie cu punct de
cruciuliță, dantele brodate, embleme brodate,
insigne brodate, prosoape, prosoape cu glugă,
prosoape pentru copii, pături pentru pătuțuri,
pături tip pled, pături pentru bebeluși, pături de
înfășat, pături pentru nou-născuți

───────

(210) M 2021 00764
(151) 02/02/2021
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION
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(210) M 2021 00889
(151) 05/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
ARIEL EXTRA CLEAN POWER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, aditivi pentru spălarea
rufelor, preparate pentru spălarea rufelor,
detergenți pentru spălarea rufelor, produse
lichide pentru spălarea rufelor, preparate pentru
înmuirea rufelor, substanțe pentru spălarea
rufelor, agenți de clătire pentru rufe, uleiuri
esențiale folosite ca parfum la spălarea rufelor,
preparate pentru parfumare folosite la spălarea
rufelor, săpunuri și geluri, nemedicinale.

───────

(210) M 2021 00890
(151) 05/02/2021
(732) TYSON FOODS, INC., 2200

W. DON TYSON PARKWAY,
ARKANSAS, SPRINGDALE, 72762,
ARKANSAS, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011882,
ROMANIA

(540)
Raised & Rooted

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

29. Substituenți de carne, substituenți de carne
vegani și vegetarieni, substituenți de carne pe
bază de plante.

───────

(210) M 2021 00891
(151) 05/02/2021
(732) MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE,

STRADA CONSTANTIN STERE
NR. 2, BL. M8, ET. 1, AP. 6,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.09; 02.07.23

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activitații sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00892
(151) 05/02/2021
(732) AIDELLS SAUSAGE COMPANY,

INC, 1625 ALVARADO STREET,
CALIFORNIA, SAN LEANDRO,
94577, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S. A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
BUCURESTI/SECTOR 1, 011882,
ROMANIA

(540)
AIDELLS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne procesată și anume, cârnați și carne
afumată.

───────

(210) M 2021 00893
(151) 05/02/2021
(732) CT MAMAIA SMART CONSULT

SRL, BULEVARDUL MAMAIA,
STAȚIUNEA MAMAIA,
NR..503-505, ET.2, AP.14,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
MUNICIPIUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STRADA PORII NR.152, SC.3.
AP.96, JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

toplist.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.13; 24.17.02

(591) Culori revendicate: roz (HEX #fb236a),
bleumarin (HEX #1d293e), alb (HEX
#ffffff)

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

9. Reviste electronice descărcabile, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă în
domeniul turismului, aplicatii mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru rezervarea taxiurilor,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și

călătoriilor, servicii de evaluare prin compararea
prețurilor la cazare.
39. Servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare a biletelor de avion, rezervare de
bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete de călătorie, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, servicii de
îmbarcare prioritară, de check-in, de rezervare
de locuri și de rezervări pentru pasagerii fideli
ai companiilor aeriene, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, servicii
de ghid turistic, servicii ale ghidelor turistice
personale, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, organizare de plimbări turistice cu ghid
pentru terți, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, servicii de rezervare
pentru transport cu barca, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, furnizare de
servicii de rezervare de taxiuri prin aplicații
mobile.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, servicii de rezervare a locurilor de
cazare (time-share), prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
organizare de cazare pentru turiști, servicii ale
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agențiilor de cazare, rezervare de cazare la
hotel, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de camping pentru turiști (cazare),
închirieri de spații de cazare temporară, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii oferite de tabere de
vacanță (cazare), rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, furnizare de informații pe internet
despre cazare, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, rezervare de spații de cazare în
cadrul campingurilor, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, servicii furnizate de o agenție pentru
rezervarea de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de cazare
temporară, servicii ale agențiilor de rezervare
de locuri de cazare (time-share), furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2021 00894
(151) 05/02/2021
(732) SARA LEE FOODS, LLC, 400

SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011882,
ROMANIA

(540)
STATE FAIR

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

29. Crenvurști prăjiți în aluat pe bat (corn dogs).
───────

(210) M 2021 00895
(151) 05/02/2021
(732) SARA LEE FOODS, LLC, 400

SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011882,
ROMANIA

(540)
HILLSHIRE FARM

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

29. Carne procesată și anume, suncă, cârnați,
carne de porc, carne de vită și carne de pasăre.

───────
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(210) M 2021 00896
(151) 05/02/2021
(732) SARA LEE FOODS, LLC, 400

SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STRADA
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ETAJ ,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011882,
ROMANIA

(540)
HILLSHIRE FARM

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

30. Sandvișuri.
───────

(210) M 2021 00897
(151) 05/02/2021
(732) RODBUN GRUP SA, BD.

TIMISOARA, NR. 26, ET. 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FERTILLAND SUPERMINERAL
SUPER QUALITÄT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 06.01.04; 24.13.02; 26.11.01;
26.04.16

(591) Culori revendicate:alb (Pantone
FFFFFF), roşu (Pantone FF0000)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 00898
(151) 05/02/2021
(732) RODBUN GRUP SA, BD.

TIMISOARA, NR. 26, ET. 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GENETICA PREMIUM rodbun

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 05.07.02; 25.01.09; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
FF0000), portocaliu (Pantone DAA520),
negru (Pantone 000000), alb (Pantone
FFFFFF)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare pentru oameni și animale
de uz medical, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────
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(210) M 2021 00899
(151) 05/02/2021
(732) SARA LEE FOODS, LLC, 400

SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)
JIMMY DEAN

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

29. Carne proaspătă sau gătită, și anume carne
de porc și de pasăre, alimente preparate pe bază
de cârnați, bacon (slănină), șuncă și legume,
mâncăruri preambalate constând în principal din
combinații de cârnați, bacon (slănină), șuncă,
ou, cartofi, brânză sau sos, aperitive/antreuri
congelate pentru micul dejun din ou, carne și
cartofi, aperitive/antreuri congelate constând din
carne, ouă, legume și brânză, carne procesată,
și anume, carne de porc și carne de pasăre,
mâncăruri preambalate constând în principal din
cârnați înveliți în clătite, cârnați.
30. Mâncăruri preambalate constând în principal
din sandvișuri cu cârnați, clătite, mâncăruri
preambalate constând în principal din combinații
de pâine prăjită (french toast), vafe, produse de
patiserie dulci și produse de patiserie cu carne,
sosuri.

───────

(210) M 2021 00900
(151) 05/02/2021
(732) SARA LEE FOODS, LLC, 400

SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
ROMANIA

(540)
JIMMY DEAN

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

29. Aperitive/antreuri congelate pentru micul
dejun constând din ou, carne și cartofi, Aperitive/
antreuri congelate constând din ou, carne și
brânză, cârnați pe un băț, cârnați înveliți în
clătite.
30. Sandvișuri congelate pentru micul dejun,
burritos (sandvişuri) pentru micul dejun,
mâncăruri ambalate constând din biscuiți, clătite
și pâine prăjită (french toast), clătite, pâine prăjită
(french toast), sandvișuri cu carne, sandvișuri
pentru micul dejun.

───────

(210) M 2021 00901
(151) 05/02/2021
(732) DANIC ALEX 2002 SRL, STR.

INTERIOARA 1, NR. 5A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ASE MALL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.13.25

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 00902
(151) 05/02/2021
(732) ATUMCOM SRL, STR.

FERDINAND NR. 34, BL. CPL, SC.
A, AT. 2, AP. 35, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

ATUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.11.13;
26.11.25; 26.13.25

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

37. Servicii de deratizare, dezinfecţie şi
dezinsecţie, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 00903
(151) 05/02/2021
(732) DRAGOS PATRASCU, STR.

HRISOVULUI NR. 32, BL. 9, SC. 1,
AP. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Summer COOL
climatizare pentru exterior

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.01; 01.15.11

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00904
(151) 05/02/2021
(732) TDR WEBTECH SRL, STR. 12

OCTOMBRIE NR. 9, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

ROFFON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Roboți telefonici, programe de calculator
înregistrate, programe de operare pe calculator
înregistrate, componente software pentru
calculator înregistrate, programe de calculator
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator stocate, aplicații software pentru
calculator descărcabile, platforme software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, holograme, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de
la distanță, terminale interactive cu ecran
tactil, interfețe pentru calculatoare, manșe
de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, roboți
de laborator, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
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calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, contoare de parcare, celule fotovoltaice,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, roboți pentru teleprezență, computer
game software descărcabil, dispozitive de
securitate de tip token (dispozitive de criptare),
roboți de securitate pentru supraveghere,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, roboți de învățare, unități flash usb, fire
electrice, suporturi de odihnă pentru încheieturile
mâinilor pentru utilizare la calculator.
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații
prin terminalele de calculator, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de informații in domeniul telecomunicațiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor de
trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicații, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de
computer, servicii de teleconferință, servicii de
telefonie, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicităţilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferință, servicii de
poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o rețea computerizată.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic. crearea și mentenanța site-urilor web

pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informațiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activității cărților de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologia
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PAAS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea de
produse noi pentru terți, furnizarea de motoare
c căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SAAS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
deblocarea telefoanelor mobile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.

───────
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(210) M 2021 00906
(151) 05/02/2021
(732) MAXIMIZE ECOMMERCE, STR.

TRIAJULUI, NR. 21, JUDETUL
CLUJ, SAT. BACIU, COMUNA
BACIU, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

MAXIMIZE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.15.01

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
265C), negru

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

35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre
în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de

materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri si servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analize publicitare, anunțuri clasificate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
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identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare
de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea

de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de servicii de asigurare, in numele
unor terti, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
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internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, 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, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
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, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,

poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
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sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, testare de marcă (publicitate),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, actualizare și administrare de
informații în registre, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
colectare de date, colectare de date statistice în
scopuri comerciale sau pentru afaceri, colectare
de informații comerciale, colectarea de informații

pentru afaceri, compilare computerizată a
datelor din gestiunea stocurilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
de baze de date computerizate, compilare de
date matematice, compilare de date pentru
terți, compilare de date în baze de date
electronice, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, compilare de
date statistice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații în registre computerizate,
compilare de liste de adrese, compilare de
registre comerciale, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, compilare și introducere de informații
în baze de date informatizate, compilare și
sistematizare a comunicațiilor și datelor scrise,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informații privind
dinamica pieței, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
consultanță privind prelucrarea datelor, controlul
stocurilor cu ajutorul bazelor de date, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, elaborare de date statistice
comerciale, elaborare de informații statistice
în domeniul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, introducere de
date și prelucrare de date, prelucrare automată
de date, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, prelucrare de date pentru
colectarea de date în scopuri comerciale,
prelucrare electronică a datelor, servicii de
compilare de date statistice, servicii de
consultanță privind prelucrarea de date, servicii
de consultanță privind prelucrarea electronică
a datelor, servicii de gestionare a datelor,
servicii de informare privind prelucrarea de
date, servicii de introducere de date, servicii
de introducere de date informatice, servicii
de procesare a datelor on-line, servicii de
recuperare de date, servicii online de prelucrare
de date, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, verificare de date computerizate,
verificarea prelucrării datelor, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de demonstrații în scopuri publicitar

───────
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(210) M 2021 00907
(151) 05/02/2021
(732) SC MARABOU FABRICII SRL,

STR. CIOCARLIEI NR. 42, BL.
M6, AP. 12, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400619, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MARABOU COFFEE

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

43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2021 00908
(151) 05/02/2021
(732) DĂNUȚ CĂLINESCU, STR. RUSCA

MARE NR. 58, JUDETUL GALATI,
SAT ȘENDRENI (COMUNA
ȘENDRENI), GALAȚI, ROMANIA

(540)

MANGAL DE HARGHITA

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat,
mangal (combustibil), cărbune pentru grătar.

───────

(210) M 2021 00909
(151) 05/02/2021
(732) BIO-SANTE S.R.L., B-UL DIMITRIE

CANTEMIR NR. 5,, BLOC 6,
SCARA A, ETAJ 7, AP.30, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Devirusan Aplica si protejeaza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 01.05.01; 01.13.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
323C, 7722C), gri (Pantone 432C),
albastru (Pantone 7693C)

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

3. Preparate pentru împrospătarea respirației,
pentru igiena personală, substanțe de curățat
pentru igiena personală, nemedicinale, uleiuri
esențiale.
5. Dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
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dezinfectante antibacteriene, dezinfectanți de uz
medical, mentol.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
magazine, prin cataloage cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, în legatură
cu preparate pentru împrospătarea respirației,
pentru igiena personală, substanțe de curățat
pentru igiena personală, nemedicinale, uleiuri
esențiale, dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene, dezinfectanți de uz
medical, mentol.

───────

(210) M 2021 00910
(151) 05/02/2021
(732) SC VEGRA INFO SRL, STR. LT.

ŞTEFAN MARINESCU, NR.9,
ET.2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD. DACIA
NR.30, ETAJ 4, CAMERA ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ARRIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#F23054), mov (HEX #260115,
#40012F, #9D5DA6, #6F2A8C)

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

9. Sisteme informatice, servere informatice,
programe informatice utilitate pentru gestionarea
fişierelor, software de calculator, portaluri pentru
internetul lucrurilor (IoT), software de aplicaţii
de calculator destinat utilizării la implementarea
intemetului lucrurilor (IoT), platforme de software
de calculator, platforme de software colaborative
(software), platforme software de management

colaborativ, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software),
software de monitorizare de reţele tip cloud,
software de calculator pentru monitorizarea
de la distanţă a contoarelor, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, sisteme
de monitorizare a alarmelor, software de
calculator pentru controlul şi gestionarea
accesului la aplicaţiile serverului, software
pentru gestionarea macrodatelor, programe de
calculator pentru gestionarea reţelelor, aplicaţii
mobile descărcabile pentru gestionarea de
date, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informaţiilor,
software de aplicaţii pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru sisteme
informatice de management (mis), programe
informatice pentru conectarea la distanţă la
calculatoare sau la reţele de calculatoare.
16. Materiale didactice şi de instruire (tipărite),
manuale pentru utilizare softwaref manuale
pentru software de calculator (tipărite), cataloage
referitoare la software de calculator (tipărite),
manuale de instrucţiuni referitoare la software de
calculator.
35. Prelucrare de date informatice, gestionare
de fişiere informatice, compilarea informaţiilor
în baze de date informatice, culegere şi
sistematizare de informaţii în baze de date
informatice, actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice, compilare de baze
de date computerizate, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, administrare
şi compilare de baze de date computerizate,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicaţii.
38. Redarea datelor în timp real (transmisii),
servicii de transmisie a datelor computerizate,
transmisie electronică de programe de calculator
prin internet, furnizarea accesului la baze
de date, asigurarea accesului la baze de
date pe internet, închirierea timpilor de acces
la baze de date computerizate, servicii de
comunicaţii pentru accesarea unei baze de date,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
baze de date, schimb electronic de date stocate
în baze de date accesibile prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii, furnizarea accesului
la baze de date în reţele de comunicaţii,
furnizarea accesului la baze de date în reţele
de calculatoare, furnizarea accesului la baze
de date şi la internet prin telecomunicaţii,
transmisie de informaţii din baze de date prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii, furnizare
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de conexiuni de telecomunicaţii la internet sau
la baze de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi la internet,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de
date la distanţă, inclusiv prin internet, comunicaţii
informatice pentru transmiterea informaţiilor,
servicii de transmisie de date între sisteme
informatice interconectate, furnizarea accesului
utilizatorilor la programe informatice din reţele
de date, furnizare de acces prin telecomunicaţii
la centre de servere, închirierea de timp de
acces la un server de baze de date, furnizare
de servere oniine pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.
41. Educaţie, instruire, educaţie în domeniul
informaticii, organizarea şi conducerea de
simpozioane, instruire în operarea sistemelor
software, instruire în proiectarea de sisteme
software, cursuri de instruire în software de
calculator, servicii de pregătire în domeniul
dezvoltării de software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator,
pregătire referitoare la procesarea datelor,
pregătire în domeniul tehnicilor de prelucrare a
datelor (instruire), instruire cu privire la utilizarea
programelor de prelucrare a datelor, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, publicare
de materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, altele decât
cele publicitare, servicii educative în materie de
aplicaţii ale sistemelor informatice.
42. Dezvoltare software, programare şi
implementare, servicii de personalizare de
software, software ca serviciu (saas), servicii de
consultanţă pentru software, cloud computing,
programare de software de operare pentru
accesarea şi folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare şi dezvoltare de software
de operare pentru accesarea şi folosirea
serviciilor de cloud computing, închiriere
de software de operare pentru accesarea
şi folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare oniine nedescărcabil pentru accesarea
şi folosirea serviciilor de cloud computing,
servicii ale unui furnizor de găzduire cloud,
furnizare de sisteme informatice virtuale prin
tehnica cloud, servicii de stocare în cloud
pentru fişiere electronice, servicii de stocare în
cloud pentru date electronice, consultanţă în

domeniul reţelelor şi aplicaţiilor pentru cloud
computing, servicii de protecţie a datelor
bazate pe tehnologia de tip cloud, stocarea
electronică a datelor, proiectare şi dezvoltare
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor, monitorizarea sistemelor de reţea,
supraveghere de sisteme informatice în scopuri
de securitate, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, închiriere de programe
pentru procesarea datelor, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), proiectare şi dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afişarea şi stocarea de date, programare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
creare de platforme informatice pentru terţi,
programare de software pentru platforme de
internet, găzduire de platforme de comunicaţii pe
internet, servicii de platforme închise pe internet
de tip walled garden, platforme pentru inteligenţă
artificială sub formă de software ca serviciu
(saas), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (saas), dezvoltare
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de software pentru terţi, întreţinere şi
reparare de software, actualizarea software-ului,
proiectare de sisteme software grafice, copiere
de software de calculator, testare de software de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
oniine, servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învăţare automată, software ca serviciu (saas)
care oferă software pentru învăţare profundă,
cercetare şi dezvoltare de software informatic,
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor, studii de proiecte privind software-
ul, închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, programare de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, servicii
tehnice de descărcare de software, proiectare
de software pentru procesarea semnalului
digital, întreţinere de software de prelucrare
a datelor, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terţi, închiriere de software
pentru baze de date electronice, programare
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor, închiriere de software pentru importarea
şi gestionarea datelor, proiectare şi dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
consultanţă în domeniul software-ului ca serviciu
(saas), concepere şi dezvoltare de software
cu autentificare unică, leasing de software cu
autentificare unică pentru aplicaţii, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
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pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conţinutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învăţare automată, învăţare aprofundată
şi reţele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operaţiuni securizate
în reţea, proiectare, întreţinere, închiriere
şi actualizare de software de calculator,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, instalare şi întreţinere de software
pentru baze de date, programare de software
pentru platforme de informaţii pe internet,
instalare de software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile, realizare
de studii de fezabilitate privind software-ul
de calculator, dezvoltare de software pentru
detectarea automată a proceselor economice
(abpd), programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea şi organizarea
datelor, găzduire de servere şi software pentru
controlul accesului ca serviciu (acaas), servicii
de asistenţă tehnică referitoare la software
şi aplicaţii de calculator, dezvoltare şi testare
de metode de calcul, de algoritmi şi de
software, asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
importarea şi gestionarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, concepere şi dezvoltare de software
de operare pentru reţele private virtuale
(vpn), dezvoltare de software pentru proiectare
asistată de calculator/ fabricaţie asistată de
calculator (cad/cam), dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanţului
de aprovizionare şi pentru portaluri de e-
business, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (asp), şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conţinut
audiovizual, conţinut video si mesaje, proiectare
de configuraţii de grupuri de calculatoare
(cluster).

───────

(210) M 2021 00911
(151) 05/02/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Poezie şi Delicateţuri

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

35. Publicitate, servicii de promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
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publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.

38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
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pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale, transmisie de emisiuni televizate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri

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

───────

(210) M 2021 00912
(151) 05/02/2021
(732) ENVIROTRONIC SRL, STR.

ROTUNDA NR. 2, BL. Y1C, SC.
2, ET. 2, AP. 53, SECTOR 3,
BUCURESTI, 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)

envirotronic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.11.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu aparate de
măsură zgomot si vibratii, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata în legătură cu scanere
3d, scanere cu lumina, scanere ct, camere
video, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de aparate de măsură
zgomot si vibratii pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
37. Furnizare de informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
servicii de reparații sau întreținere de aparate și
instrumente de laborator, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instrumente de laborator.
42. Proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără
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fir pentru transmitere de date, servicii de
măsurători, servicii de evaluare a măsurătorilor,
servicii de informații computerizate privind
măsurătorile geofizice, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, măsurători
și analize privind emisiile de gaze cu efect de
seră, servicii tehnice de măsurare, proiectare de
sisteme de măsurare, cercetare în tehnologia
de măsurare, măsurarea vibrațiilor produse de
explozii, servicii tehnice de măsurare și testare,
servicii de măsurare a fluxului de aer, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor,
servicii de măsurare acustică a debitului
de aer, dezvoltare de sonde de măsurare
pentru aplicații biotehnologice, dezvoltare de
metode de măsurare și de testare, crearea
de programe de control pentru măsurare,
asamblare, ajustare și vizualizarea aferentă,
testarea materialelor, testarea și evaluarea
materialelor, testare și analiză de materiale,
testare în laborator a materialelor, testarea
materialelor pentru detectarea defecțiunilor,
servicii de analiză chimică folosite la
testarea materialelor, servicii de consultanță
în materie de testare a materialelor, evaluare
și testare de proprietăți imobiliare privind
prezența materialelor periculoase, digitizare
de documente, proiectare de matrițe, servicii
de proiectare de piese și matrițe asistată
de calculator, inginerie mecanică, cercetări în
mecanică în domeniul sporturilor cu motor,
cercetare cu privire la ingineria mecanică,
proiectare de forme de turnare, asistată
de calculator, dezvoltare de software pentru
proiectare asistată de calculator/fabricație
asistată de calculator (CAD/CAM), arpentaj
cadastral, servicii de desen tehnic, servicii de
proiectare și desen tehnic asistate de calculator,
servicii prestate de un proiectant sub formă de
desen tehnic, cercetare de laborator, servicii
de laborator, analiză de laborator, dezvoltare
de programe informatice pentru simularea
experimentelor de laborator, dezvoltare de
programe pentru simularea de experimente sau
serii de experimente într-un laborator optic
virtual, servicii de testare de laborator, servicii
de laborator pentru analiza solului, analize de
laborator în domeniul bacteriologiei, analize
de laborator în domeniul chimiei, cercetare
de laborator în domeniul expresiei genice,
servicii de laborator pentru cercetări agricole,
închirieri de aparate și instrumente de laborator,
consultanță privind testele în laborator, servicii
oferite de un laborator biologic, servicii prestate
de un laborator chimic și/sau biologic, analiza
calității cursurilor de apă, analiza apelor, teste
de inginerie, teste industriale, efectuare de
teste industriale, teste ale mediului înconjurător,

servicii de teste de conformitate, teste de control
al calității, teste de mediu în materie de vibrații,
realizare de teste de control al calității, teste
de siguranță pentru vase sub presiune, teste
de screening de adn pentru scopuri științifice,
teste de securitate referitoare la echipamentele
de ridicare, teste de mediu în materie de poluare
fonică, teste de siguranță pentru echipamente și
instalații sub presiune.

───────

(210) M 2021 00913
(151) 05/02/2021
(732) BARONS EFECT SRL, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR.
38B, JUDETUL OLT, SLATINA,
OLT, 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)

MÂRJACU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

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

clase:
29. Carne și produse din carne, produse din
carne preparate, produse din carne congelată,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați chorizo, cârnați polonezi
kielbasa, carne pentru cârnați, cârnați din carne
de pui, caltaboși (cârnați), cârnați de pește,
cârnați vegetali, choucroute garnie (varză acră
cu cârnați), mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, șuncă, slănină de porc (burtă) la
grătar (samgyeopsal), carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), tobă,
cotlete de porc, file de porc, carne de porc,
jumări de porc, friptură de porc, pastramă de
porc, șorici de porc umflat, carne de porc
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conservată, picioare de porc în conservă, fasole
cu carne de porc la conservă, carne de vită,
tocană de vită, friptură de vită, burtă de vită,
carne de vită preparată, carne de vită feliată,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne
de vită, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), grăsime din carne de vită, supă
de vită condimentată (yukgaejang), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
felii de carne de oaie, produse din carne de
miel, miel preparat, pui la grătar (yakitori),
fileuri de pește la grătar, mezeluri, mezeluri
vegetariene, pârjoale din carne, găluște (din
carne), pateuri tartinabile din carne, pateu de
ficat, pateu de ficat de gâscă, pateuri tartinabile
din carne de pui, extracte din carne, concentrat
din carne de vacă, conserve din carne de
vânat, chiftele din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui, pateuri tartinabile din carne
de pui, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse confiate din carne
de rață, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), extrase aromate din friptură de carne
de vită, supe și baze de supă, extracte din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, aripioare din pui, bacon,
aspic de carne, carne de mânz, carne gătită la
conserva, hamburgeri din carne de vita, carne
de curcan proaspata, carne de curcan congelata,
hamburgeri din carne de vita, intestine de porc,
pastrama de porc, sunca, specialitati din carne.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
realizare de studii de piață care implică
sondaje de opinie, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurante, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
si ridicata în legătură cu carne și produse din
carne, produse din carne preparate, produse din
carne congelată, produse din carne sub formă
de hamburgeri, cârnați, cârnați afumați, cârnați

cruzi, cârnați conservați, cârnați chorizo, cârnați
polonezi kielbasa, carne pentru cârnați, cârnați
din carne de pui, caltaboși (cârnați), cârnați
de pește, cârnați vegetali, choucroute garnie
(varză acră cu cârnați), mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale, șuncă, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
tobă, cotlete de porc, file de porc, carne de
porc, jumări de porc, friptură de porc, pastramă
de porc, șorici de porc umflat, carne de porc
conservată, picioare de porc în conservă, fasole
cu carne de porc la conservă, carne de vită,
tocană de vită, friptură de vită, burtă de vită,
carne de vită preparată, carne de vită feliată,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne
de vită, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), grăsime din carne de vită, supă de
vită condimentată (yukgaejang), mâncare gătită
constând în principal din carne de vită prăjită
fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi), felii
de carne de oaie, produse din carne de miel,
miel preparat, pui la grătar (yakitori), fileuri de
pește la grătar, mezeluri, mezeluri vegetariene,
pârjoale din carne, găluște (din carne), pateuri
din carne, pateu de ficat, pateu de ficat de gâscă,
pateuri tartinabile din carne de pui, extracte din
carne, concentrat din carne de vacă, conserve
din carne de vânat, chiftele din carne de pui,
hamburgeri din carne de pui, pateuri din carne
de pui, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse confiate din carne
de rață, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), extrase aromate din friptură de
carne de vită, supe și baze de supă, extracte
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne de vânat, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de
pui), alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, aripioare
din pui, bacon, aspic de carne, carne de
mânz, carne gătită la conserva, hamburgeri
din carne de vita, carne de curcan proaspata,
carne de curcan congelata, hamburgeri din
carne de vita, intestine de porc, pastrama de
porc, sunca, specialitati din carne, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de detergenți
de condimente uscate, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată,
iaurt înghețat, șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
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și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, servicii
de vanzare cu amanuntul si ridicata de
muraturi, vase pentru condimente, amestecuri
de condimente, produse lactate si inlocuitori,
sosuri, paste, produse de patiserie, produse de
cofetarie, deserturi, ciocolata, biscuiti, pufuleti,
bauturi energizante, sucuri, bauturi alcoolice,
bauturi pe baza de soia, bauturi cu aloe
vera, bere, apa plata, apa minerala, sifon, apa
cu arome, apa de masa, băuturi nealcoolice
îmbogățite cu vitamine și cu săruri minerale,
băuturi pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu
aromă de cafea, cidru fără alcool, smoothies,
amestecuri de cafea, băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
gata preparate pe bază de cafea, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de fructe,
ciuperci si legume proaspete si procesate,
seminte, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate,
ulei de porumb, ulei de arahide, ulei de unt,
ulei de nuci, ulei de soia, dulceață de afine,
dulceata de prune, magiun, dulceturi, blaturi
de pizza, blaturi de prajituri, chipsuri, gustari
pe baza de cereala, covrigei, floricele de
porumb, uleiuri si grasimi comestibile, fructe la
conserva, legume la conserva, bulion, masline,
servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata
de tutun si produse de tutun, tigari, tigarete,
trabucuri si alte articole pentru fumatori, brichete
pentru fumatori, soluții lichide pentru utilizare în
țigări electronice, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
seturi pentru fumători de țigări electronice,
țigări de foi, țigări de foi cu capetele tăiate,
tutun prelucrat, tutun de mestecat, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de șurubelnițe
multifuncționale (acționate electric), șurubelnițe
acționate cu motor, șurubelnițe de precizie
(acționate electric), șurubelnițe cu cap tubular
(dispozitive), capete de șurubelnițe pentru
mașini, șurubelnițe multifuncționale de mână
(acționate electric), unelte de găurit utilizate
cu mașini, multifuncționale de mână (acționate
electric), mașini de aspirare de uz casnic,
uscător de rufe rotativ, becuri de iluminat,
baterii, baterii reîncărcabile, baterii externe,
incarcatoare auto, cartele prepay, suport telefon,
jucarii, articole pentru casa si gradina, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de solutii pentru
curatat suprafete textile, solutii pentru parbriz,

perii cosmetice, perii pentru încălțăminte, perii
pentru încălțăminte, perii pentru pantofi, perii
pentru spate, perii de toaletă, perii pentru
curățat, perii pentru pardoseală, perii pentru
haine, perii de baie, perii pentru șemineuri,
perii de spălat, perii pentru spălat, perii pentru
sticle, perii pentru gazon, perii cu mop, perii
de praf, perii de curățare, suporturi pentru
perii, perii pentru exfoliere, perii pentru păr,
perii de firimituri, perii pentru vană, perii pentru
țevi, perii pentru parchet, perii pentru pilă,
perii neelectrice pentru covoare, perii pentru
curățarea mașinilor, perii pentru uz casnic, perii
(cu excepția pensulelor), perii pentru igiena
personală, perii pentru înlăturarea scamelor,
perii pentru animale de companie, suporturi
pentru periile de wc, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata de
detergenți de uz casnic, detergenți sub formă de
spumă, detergenți comerciali de rufe, detergenți
ecologici de rufe, detergenți pentru spălarea
vaselor, detergenți pentru vasul wc, detergenți
lichizi pentru rufe, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru curățarea automobilelor, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, produse de îngrijire
pentru bebeluși, preparate pentru curatarea si
ingrijirea corpului, preparate pentru ingrijirea
pielii, a ochilor si a unghiilor, parfumuri de uz
personal, odorizante de casa, uleiuri esentiale,
articole de parfumerie, farduri, creme de față
și de corp, sampoane pentru corp, sampoane
de uz personal, sapunuri si geluri, ustensile
cosmetice si de toaleta, servețele pentru baie,
servețele din hârtie, tratamente pentru par,
vopsele pentru par, articole absorbante pentru
igiena personală, produse de ingrijire personala
pentru femei si barbati, servicii de vanzare cu
amanuntul si ridicata de articole de menaj,
găleți pentru mop, capete de mop, storcătoare
de găleată pentru mop, găleți cu storcător
pentru mop, găleți prevăzute cu storcător pentru
mop, produse textile pentru bucatarie si masa,
veselă, articole de bucătărie și recipiente din
plastic, borcane, borcare pentru depozitare,
borcane din sticla, borcane pentru dulceata,
borcane cu capac, borcane vidate, borcane de
bucatarie, sticle, vândute goale, sticle goale
pentru pulverizare, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii
de masă din porțelan, servicii de comerț cu
amănuntul si ridicata în legătură cu căni și
pahare, oale și tigăi portabile pentru camping,
oale de fiert sub presiune, neelectrice, vase
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de bucatarie, oale de gătit, tigăi pentru prăjit,
tigăi neelectrice, tigăi electrice, tigăi, tigăi pentru
clătite, raclete pentru tigăi și oale, capace
pentru tigăi de prăjit, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, infuzoare de ceai,
infuzoare de ceai din metale prețioase, infuzoare
de ceai, nu din metale prețioase, recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip pistil,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, aparate de gătit sub
vid, aparate de ras brânză cu sită, aparate
de măcinat alimente cu acționare manuală,
vase de bucatarie, ustensile de menaj, ustensile
de bucătărie, tocătoare din lemn (ustensile),
ustensile de gătit, neelectrice, spatule (ustensile
de bucătărie), ustensile de zdrobit alimentele,
grătare (ustensile pentru gătit), forme (ustensile
de bucătărie), cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, veselă (ustensile de uz casnic),
suporturi pentru ustensile de bucătărie, ustensile
de bucătărie din silicon, grătare (ustensile
de bucătărie neelectrice), ustensile casnice și
de bucătărie, suporturi de farfurii (ustensile
de masă), separatoare de ouă (ustensile de
bucătărie), site de cenușă (ustensile de menaj),
produse de frăgezire (ustensile de bucătărie),
cutii adaptate pentru ustensile de toaletă, coșuri
din sârmă (ustensile de bucătărie), ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, răzătoare
(ustensile de uz casnic neelectrice, servicii
de vanzare de produse in magazine proprii
de tip supermarket, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor unui supermarket prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produsele
care pot fi gasite in supermarket, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse care se regasesc in supermarket,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul de tip supermarket,
al punctelor de vânzare cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă

sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
39. Servicii de transport și livrare de bunuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrare
și depozitare de bunuri, servicii de livrare a
alimentelor, ambalare de produse alimentare.
43. Servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de bufete cu autoservire, 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, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
prestate de bucătari personali, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii oferite de pizzerii.

───────
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(210) M 2021 00914
(151) 05/02/2021
(732) DAN-NICOLAE CIUSNEL,

STR.GRIGORE ALEXANDRESCU,
NR.12A, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
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)

C CIUSNEL PARTS BETTER
TOGETHER SINCE 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.11; 15.07.01; 29.01.12

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

clase:
35. Administrarea afacerilor şi a magazinelor,
servicii de comert cu amănuntul, privind piese si
subansamble pentru tractoare, maşini agricole şi
utilaje construcţii.

───────

(210) M 2021 00915
(151) 05/02/2021
(732) ORIGINAL REVO BRAND S.R.L.,

ALEEA PADIS, NR. 4-6, AP. 41,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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)

Revo Natural

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 05.03.13

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

clase:
5. Remedii naturale și farmaceutice, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, siropuri de
uz farmaceutic, suplimente dietetice pentru
consumul uman, alimente dietetice de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, ceai
medicinal, ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
substanţe dietetice de uz medical, preparate
enzimatice de uz medical), fibre dietetice de uz
medical, ierburi medicinale, infuzii medicinale,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pastile antioxidante, pilule pentru
bronzat, pilule pentru slăbit, pastile pentru
suprimarea apetitului, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, propolis pentru
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uz farmaceutic, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
germeni de grâu, suplimente alimentare pe bază
de glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de lecitină, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
seminţe de in, suplimente alimentare pe bază
de ulei de seminţe de in, suplimente alimentare
proteice, suplimente nutritive de uz medical,
preparate cu vitamine de uz medical, preparate
pentru calmarea durerii, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine
de uz medical, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței.

───────

(210) M 2021 00916
(151) 05/02/2021
(732) ASOCIAȚIA DAISLER, STR.

CĂPITAN GRIGORE IGNAT NR.
53,JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400401, CLUJ, ROMANIA

(540)

LIGHTS ON - THE
LIGHT-ART FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
101C), alb, negru

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 00917
(151) 05/02/2021
(732) SC RADIO MALL SRL, IZVORUL

RECE NR.7, BL. A8, SC.1,
ET.7,AP.26, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, 040882, ROMANIA

(540)
TRADIO

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

9. Avertizoare cu sirene de alarmă, dispozitive
electronice de alarmă antiefracție, aparate
cu alarmă antifurt (cu excepția celor pentru
vehicule), sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), dispozitive
electrice de alarmă (anti-furt) (altele decât
cele pentru vehicule), antifurt cu alarmă,
dispozitive antifurt electronice, alarme electrice
și electronice antifurt, alarme antifurt (cu excepția
celor pentru vehicule), aparate cu alarmă antifurt
(cu excepția celor pentru vehicule), accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare de
radiofrecvență, amplificatoare de radiofrecvență,
antene pentru semnale radio, antene pentru
transmisie de unde radio, antene radio, antene
terestre de frecvență radio, aparate de recepție
și de transmisie radiofonică, aparate maritime
de comunicații prin radio, aparate mobile de
recepție radio, aparate mobile de transmisie
radio, aparate radio bidirecționale, aparate
radio de transmisie-recepție, aparate radio
portabile pentru difuzare audio digital, aparate
radiotelefonice, aparate și instrumente radio,
aparatură de radiocomunicații cu un singur canal
pentru stații fixe, componente de radio-frecvență,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de identificare a radiofrecvenței (repetoare
de impulsuri), dispozitive de înregistrare
radio, dispozitive de radiocomandă pentru
încuierea ușilor, dispozitive pentru transmisii
radio fără fir, radio fără fir în bandă largă,
radiotelefoane, radiouri, radiouri alimentate
cu energie solară, radiouri cu rază redusă
de acțiune, radiouri portabile, receptoare de
radio-frecvențe, receptoare radio, stații de
radio portative, stații radio CB, terminale
pentru radiotelefoane, transmițătoare de radio-
frecvențe, transmițătoare radio, wattmetre cu
frecvență radio, conectori multimedia pentru
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vehicule, conectori coaxiali, conectori de cabluri,
conectori pentru cabluri coaxiale, amplificatoare
de antena, cabluri de transmisie pentru antena,
antene, antene radio, antene de semnal,
cabluri pentru antene, antene pentru semnale
radio, dispozitive pentru poziționarea antenelor,
antene terestre de frecvență radio, dispozitive
de amplificare pentru antene, aparate pentru
măsurarea parametrilor antenelor, antene pentru
transmisie de unde radio, antene pentru
aparatură de comunicație fără fir, cabluri USB,
cabluri prelungitoare, cabluri adaptoare pentru
căști, conectori de cabluri, cabluri pentru
relee radio, cabluri de microfon, cabluri de
telecomunicații, cabluri pentru transmisia de
date, cabluri USB pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale, căști,
căști stereo, căști audio, căşti fără fir, căști
cu microfon pentru comunicații, căști pentru
comunicare la distanță, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, combinații de căști cu
microfon, căști cu microfon pentru comunicații,
termostate de camera, camere video de
supraveghere, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, sisteme de supraveghere
video, senzori, senzori fotoelectrici, senzori
electronici, senzori optici, senzori antiefracție,
senzori fotosensibili, senzori de fum, senzori de
vibrație, senzori de căldură, senzori de lumina,
senzori de temperatură, senzori de nivel, senzori
de măsurare, comutatori cu senzori, senzori
de flacără, senzori de detectare a intrușilor
cu ajutorul microundelor, senzori de gaz,
senzori de mișcare, senzori de mișcare pentru
becuri de siguranță, senzori de nivel pentru
lichide, senzori de poluare, senzori de presiune,
senzori de proximitate, senzori de umiditate,
senzori pentru calitatea aerului, senzori pentru
detectarea de obiecte, senzori pentru detectarea
deschiderii și închiderii geamurilor, senzori
pentru detectarea deschiderii și închiderii ușilor,
senzori pentru internetul obiectelor (iot), senzori
pentru monitorizarea mișcărilor fizice, senzori
pentru protecția vieții private.

───────

(210) M 2021 00918
(151) 05/02/2021
(732) INPERSPECTIVE BUSINESS, STR.

AVIONULUI NR. 26, BUCURESTI,
ETAJUL 1, BIROUL A, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, 014333, ROMANIA

(540)

data trail

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.09.15

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

9. Date înregistrate electronic de pe internet,
date înregistrate electronic
41. Educație, instruire

───────

(210) M 2021 00919
(151) 05/02/2021
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR.PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR. 22-24, AP. 4A, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Synergetics Simplificăm
viitorul digital
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), verde (Pantone 7482), galben
(Pantone 130), rosu (Pantone 032), gri
închis (Pantone 432)

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

9. Software, aplicații software descărcabile,
aplicații mobile descărcabile, publicații
electronice descărcabile, software (programe)
pentru indexarea, vizualizarea şi analiza
datelor, software pentru administrarea şi
prezentarea datelor, software pentru prelucrarea
datelor în timp real, software de interfaţă
grafică pentru utilizator, software pentru
crearea de interfețe grafice, software
pentru prelucrarea documentelor, programe
de calculator pentru accesarea bazelor
de date, software pentru cloud computing,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software informatic utilitar
descărcabil, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, programe
de calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, baze de date
computerizate, descărcabile.
35. Actualizare și întreținere de date din
baze de date informatice, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
gestionare a datelor, servicii online de prelucrare
de date, servicii de introducere de date,
compilarea și sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
servicii de vânzare în legătură cu software și
hardware de calculator, activități de consultanță
pentru afaceri și management, optimizarea
traficului site-urilor web, publicitate
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
furnizarea accesului la baze de date online,
transmisie de informații online, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de forumuri online, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă
42. Crearea, dezvoltarea, întreținerea și
închirierea de software, crearea, dezvoltarea și
întreținerea bazelor de date, studii de proiecte
tehnice, software ca serviciu (SaaS), cloud
computing, infrastructură ca serviciu (IaaS),

platformă ca serviciu (PaaS), găzduire de
date, fișiere, aplicații și informații computerizate,
asigurarea utilizării temporare de aplicații web
nedescărcabile, asigurarea utilizării temporare
de software de calculator nedescărcabil,
facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
informații, furnizare de servicii de asistență
online pentru utilizatorii de programe de
calculator, stocare de date online, convertirea
datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice, crearea, întreținerea și
găzduirea site-urilor web, servicii de furnizori
de servicii de aplicaţii, şi anume, livrare,
găzduire,administrare, dezvoltare şi întreţinere
de aplicaţii software, digitizare de documente,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), servicii de criptare a
datelor, furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, consultanţă în
securitatea internetului, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
găzduire pe servere, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, planificare urbanistică, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri
sau al urbanismului, elaborare de hărți în
format digital, creare de hărți gps (sistem de
poziționare globală), furnizare de motoare de
căutare pentru obținerea de date într-o rețea
informatică globală.

───────
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(210) M 2021 00920
(151) 05/02/2021
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR.PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR. 22-24, AP. 4A, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

e-Cetățean

(531) Clasificare Viena:
02.07.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
172), gri închis (Pantone 432)

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

9. Aplicație web descărcabilă, destinată
furnizării de servicii și informații cetățenilor de
către autoritățile administrației publice, locale și
centrale, software destinat furnizării de servicii
și informații cetățenilor de către autoritățile
administrației publice, locale și centrale,
publicații electronice descărcabile destinate
informării cetățenilor de către autoritățile
administrației publice, locale și centrale, fișiere
multimedia descărcabile, broșuri electronice
descărcabile destinate informării cetățenilor
de către autoritățile administrației publice,
locale și centrale, software informatic utilitar
descărcabil, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile în scopul
furnizării de servicii și informații cetățenilor
de către autoritățile administrației publice,
locale și centrale, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, baze

de date (electronice) descărcabile, baze de
date computerizate descărcabile, baze de
date interactive descărcabile, software interactiv
pentru baze de date, programe de calculator
pentru accesarea bazelor de date descărcabile,
software pentru cloud computing.
42. Dezvoltare, întreținere și actualizare de
software și aplicații software destinate furnizării
de servicii și informații cetățenilor de către
autoritățile administrației publice, locale și
centrale, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, destinate furnizării de
servicii și informații cetățenilor de către
autoritățile administrației publice, locale și
centrale, facilitarea accesului temporar la
software nedescărcabil on-line pentru furnizarea
de servicii și informații cetățenilor, de către
autoritățile administrației publice, locale și
centrale, software ca serviciu (saas), platforma
ca serviciu (paas), infrastructură ca serviciu
(iaas), servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
stocarea electronică a datelor, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, închirierea
de software pentru calculatoare, închirieri
de aplicații informatice, cloud computing,
programare de aplicații multimedia, găzduire de
date, fișiere, aplicații și informații computerizate,
instalare și personalizare de aplicații software
de calculator, consiliere și consultanță privind
aplicațiile pentru rețele de calculatoare, servicii
interactive de găzduire care permit utilizatorului
să publice și să distribuie propriile sale
conținuturi și imagini online, dezvoltare de baze
de date în scopul furnizării de servicii și informații
cetățenilor de către autoritățile administrației
publice, locale și centrale, întreținerea bazelor de
date, actualizarea bazelor de date informatice,
crearea și întreținerea site-urilor web

───────
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(210) M 2021 00921
(151) 06/02/2021
(732) SUNPROIECT SRL, COMUNA

NICOLAE BĂLCESCU, JUD.
BACĂU, NICOLAE BĂLCESCU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA VLAD ANDA, STR.
PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SUNPROIECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11

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

clase:
20. Jaluzele verticale (de interior), rolete pentru
interior, jaluzele de interior (rolete), jaluzele
lamelare (de interior), conectori pentru jaluzele
lamelare, jaluzele termoizolante (de interior),
jaluzele din lemn (de interior), jaluzele pentru
ferestre (de interior), echipamente din plastic
pentru jaluzele, jaluzele de interior din lamele,
cleme nemetalice pentru fixarea jaluzelelor,
jaluzele de interior și accesorii pentru perdele și
jaluzele de interior, jaluzele lamelare de interior
pentru ferestre, jaluzele de interior, din material
textil, jaluzele orizontale (de interior) pentru uși,
jaluzele orizontale (de interior) pentru ferestre,
jaluzele de interior din materiale textile, accesorii,
nu din metal, pentru jaluzele, clame (nemetalice)
pentru fixarea jaluzelelor plisate, jaluzele din
trestie, ratan sau bambus (sudare), jaluzele cu
șipci orizontale (interioare) pentru uși, jaluzele
(interioare, cu stinghii) pentru protecție împotriva
luminii
35. Regruparea, în folosul terților, a unei
game variate de jaluzele verticale (cu

excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice și prin intermediul site-urilor
web.
─

───────

(210) M 2021 00922
(151) 06/02/2021
(732) SUNPROIECT SRL, COMUNA

NICOLAE BĂLCESCU, JUD.
BACĂU, NICOLAE BĂLCESCU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA VLAD ANDA, STR.
PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TOP HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.24; 29.01.12

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

clase:
20. Jaluzele de interior, jaluzele lamelare (de
interior), jaluzele termoizolante (de interior),
jaluzele verticale (de interior), jaluzele de interior
(rolete), jaluzele din lemn (de interior), jaluzele
pentru ferestre (de interior), jaluzele de interior
din lamele, jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, jaluzele lamelare
de interior pentru ferestre, jaluzele de interior,
din material textil, jaluzele orizontale (de interior)
pentru uși, jaluzele orizontale (de interior) pentru
ferestre, jaluzele de interior din materiale textile,
accesorii, nu din metal, pentru jaluzele, clame
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(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
jaluzele din trestie, ratan sau bambus (sudare),
jaluzele opace (formate din șipci, de interior),
rolete pentru interior (nemetalice).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 00923
(151) 06/02/2021
(732) KONCERTO PARTNERS SRL,

STR. COBADIN, NR. 2, BL. P21C1,
SC. 1, PARTER, AP. 4, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051777,
ROMANIA

(540)

KONCERTO partners

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24

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

9. Programe pentru calculatoare, programe de
calculator, programe de calculator interactive,
programe pentru prelucrarea datelor, software
de calculator (programe), programe de
calculator înregistrate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe de
sisteme de operare, programe descărcabile
pentru jocuri electronice, programe pentru

jocuri video interactive, programe-control
pentru recunoasterea imaginilor, programe
de stocare de date, programe informatice
pe telefonul mobil, programe de jocuri
interactive multimedia, programe de controlare
a proceselor, programe de operare pentru
calculatoare, programe de calculator pentru
imprimare, programe de calculator pentru
prelucrarea imaginilor, programe de calculator
folosite în telecomunicații, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, aparate de
stocare pentru programe informatice, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor,
programe descărcabile pentru jocuri pe
calculator, programe informatice utilitare pentru
gestionarea fișierelor, ansamblu de programe
informatice de colaborare, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de jocuri de
calculator înregistrate, suite de programe de
birou (software), programe de calculator pentru
editare video, programe înregistrate de operare
pe calculator, programe de calculator pentru
aspecte financiare, programe de calculator
pentru jocuri preînregistrate, programe de
calculator pentru rețele locale, programe de
calculator pentru gestionarea rețelelor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe utilitare de diagnosticare a sistemelor
informatice, programe informatice utilitare pentru
compresie de date, programe informatice
pentru prelucrarea fișierelor muzicale digitale,
programe de sisteme de operare pentru rețele,
programe pentru aparate de jocuri video arcade,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, programe de calculator
stocate în format digital, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, programe
de calculator pentru acționarea de vehicule,
programe pentru jocuri de calculator (software
de calculator), programe de operare pentru
VPN (rețele private virtuale), programe de
calculator pentru prelucrarea informațiilor de
piață, programe informatice interactive de
divertisment pentru jocuri video, programe
de calculator care pot fi citite de aparate
pentru utilizare la administrarea de baze de
date, programe de calculator pentru căutare
în conținutul calculatoarelor și a rețelelor
de calculatoare prin telecomandă, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, programe
informatice și software de calculator pentru
prelucrarea de imagini folosite pe telefoane
mobile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe informatice
pentru conectarea la distanță la calculatoare
sau la rețele de calculatoare, programe de
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calculator care pot fi citite de aparate utilizate
pentru reproducerea muzicii, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și pentru
jocuri și/sau concursuri interactive, programe
de calculator care furnizează vedere la 360
de grade pentru un vehicul, programe de
jocuri pe calculator pentru simularea tranzacțiilor
de valori mobiliare (software), programe de
calculator pentru utilizarea internetului și a
world wide web-ului, programe informatice
utilitare (program care face o operațiune de
întreținere a calculatorului), programe pentru
procesarea datelor înregistrate pe suporturi de
date lizibile electronic, aparate de transmisie
și recepție pentru difuzare de programe de
televiziune, programe pentru jocuri pentru
aparate de jocuri video de tip arcadă, programe
de calculator folosite la tranzacționarea de
acțiuni și obligațiuni, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case de
marcat, aparate de transmisie a microundelor
pentru programe și mesaje radio, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), suporturi de date lizibile mecanic
înregistrate cu ajutorul unor programe, programe
de calculator pentru elaborarea de interfețe
pentru utilizatori, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
suporturi de date magnetice care conțin
programe informatice înregistrate, programe
de jocuri pe calculator înregistrate pe benzi
(software), manuale de pregătire sub formă
de programe de calculator, programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru conducerea autonomă a vehiculelor,
programe de calculator pentru controlul autonom
al vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, suporturi de date optice cu programe
informatice înregistrate, programe informatice
pentru produs grafice în scopuri publicitare,
programe de calculator pentru accesarea
și folosirea internetului, programe informatice
pentru jocuri video și de calculator, calculatoare,
calculatoare portabile, calculatoare personale,
calculatoare de buzunar, modemuri pentru
calculatoare, rețele de calculatoare, calculatoare
de proces, controlere pentru calculatoare, cabluri
pentru calculatoare, tastaturi de calculatoare,
netbook-uri (calculatoare), componente pentru
calculatoare, calculatoare pentru comunicații,
calculatoare de drum, dulapuri adaptate pentru
calculatoare, plăci grafice pentru calculatoare,
cartele suplimentare pentru calculatoare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),

huse (adaptate) pentru calculatoare, suporturi
pivotante pentru calculatoare, calculatoare
pentru scufundări subacvatice, cartușe
(software) pentru calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, touchpad-
uri pentru calculatoare, calculatoare electronice
de buzunar, cd-drivere pentru calculatoare,
calculatoare folosite cu biciclete, calculatoare
grafice de buzunar, huse adaptate pentru
calculatoare, stații de lucru (calculatoare),
calculatoare electronice de birou, componente
electronice pentru calculatoare, microcipuri
(hardware pentru calculatoare), calculatoare
personale de buzunar, componente hardware
pentru calculatoare, calculatoare (programe
de - înregistrate), programe de calculatoare
înregistrate, software antivirus pentru
calculatoare, huse pentru calculatoare tabletă,
calculatoare pentru vehicule autonome, software
de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, carduri de
extensie pentru calculatoare, dispozitive de
intrare pentru calculatoare, programe de
calculatoare (software descărcabil), aparate de
interfață pentru calculatoare, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, cutii flip pentru
calculatoare tabletă, generatoare cu ceas pentru
calculatoare, huse adaptate pentru calculatoare
notebook, suporturi adaptate pentru calculatoare
tabletă, hardware pentru rețele de calculatoare,
calculatoare folosite la gestionarea datelor,
huse pentru calculatoare de buzunar, punți
pentru rețele de calculatoare, calculatoare
și hardware de calculator, firmware pentru
periferice de calculatoare, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, creion optic (stylus)
pentru calculatoare, stație de cuplare pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, carduri de interfață pentru
calculatoare, plăci de bază pentru calculatoare,
software de calculator pentru testarea
vulnerabilității calculatoarelor și rețelelor de
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, software de divertisment interactiv
pentru calculatoare, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, hard discuri pentru
calculatoare fără conținut, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, genți de
transport pentru calculatoare portabile, huse
pentru calculatoare de tip laptop, încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tabletă, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, calculatoare
de tip all-in-one, unități hard disk portabile
pentru calculatoare, unități centrale de procesare
pentru calculatoare, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, unități de disc externe pentru
calculatoare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, ventilatoare interne de răcire
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pentru calculatoare, suporturi de fixare adaptate
pentru calculatoare, economizoare de ecran
descărcabile pentru calculatoare, unități pentru
copii de siguranță pentru calculatoare, căști
cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
disipatoare de căldură destinate utilizării
în calculatoare, tampoane de răcire pentru
calculatoare fără fir, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
software de calculatoare destinat estimării
resurselor necesare, calculatoare de buzunar
pentru luarea de notițe, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, calculatoare
portabile de greutate și dimensiuni mici, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, calculatoare pentru administrarea
dispozitivelor de control ale aeronavelor,
folii de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
joystick-uri pentru calculatoare, nu pentru
jocuri video, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
software de calculator pentru controlul accesului
la calculatoare, aparate de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, carduri pentru rețele LAN (rețea locală
de calculatoare) pentru conectarea dispozitivelor
informatice portabile la rețelele de calculatoare,
telecomenzi fără fir pentru dispozitive electronice
portabile și calculatoare, suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
suporturi pentru încheietura mâinii, folosite
de utilizatorii de calculatoare, aparate și
instrumente de desen adaptate pentru utilizarea
cu calculatoare, calculatoare personale care
includ software privind informații legate de dietă,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea
la calculatoare tabletă, aparate de codare
a cardurilor de credit (dispozitive periferice
pentru calculatoare), software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, software pentru căutarea
și recuperarea de informații printr-o rețea de
calculatoare, software pentru jocuri pe calculator,
descărcabil dintr-o rețea globală de calculatoare,
software de calculator pentru monitorizarea
utilizării calculatoarelor și internetului de către
copii, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, puncte de acces la

rețele locale (lan) pentru conectarea utilizatorilor
la rețele de calculatoare, software informatic
care permite calculatoarelor să ruleze aplicații
paralele și să realizeze calcule paralele,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch pad), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), software pentru
accesarea repertoriilor de informații care pot fi
descărcate din rețeaua globală de calculatoare,
instrucțiuni de operare și utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare și software de
calculator, îndeosebi pe dischete sau CD-ROM-
uri.
42. Instalarea de programe, instalarea de
programe, integrarea programelor informatice,
copierea programelor informatice, duplicarea
programelor informatice, creare de programe
informatice, elaborarea (conceperea) de
programe, închirierea de programe informatice,
scriere de programe de control, scriere
de programe de calculator, elaborare de
programe pentru calculator și întreținere de
programe informatice, compilare de programe
de calculator, dezvoltare de programe de
date, editare de programe de calculator,
testare de programe de calculator, proiectare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe de calculator, întreținerea de
programe de calculator, cercetare în materie
de programe informatice, servicii proiectare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe pentru procesarea datelor, închirierea
de programe (software) pentru computere,
reparații de programe de calculator defectuoase,
închiriere de programe pentru procesarea
datelor, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, programare de programe pentru
procesarea datelor, servicii de editare pentru
programe informatice, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
servicii pentru reproducerea programelor de
computer, consultanță în domeniul programelor
de calculator, actualizare de programe de
calculatoare pentru terți, servicii de actualizare
de programe de calculator, proiectare de
programe de prelucrare a datelor, instalare și
întreținere de programe de calculator, realizarea
de programe de prelucrare a datelor, elaborare
de programe pentru calculatoare pentru terți,
compilare de programe de procesare a datelor,
programare de programe de securitate pe
internet, închiriere de programe de securitate
pe internet, implementarea de programe de
calculator în rețele, servicii pentru scrierea de
programe de calculator, proiectare de decoruri
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pentru programe de televiziune, creare de
programe de prelucrare a datelor, scriere
de programe pentru prelucrarea de date,
elaborare de programe de calculator pentru
internet, dezvoltare de programe pentru jocuri
de calculator, servicii de proiectare de programe
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, servicii
de analiză a programelor de calculator,
scriere de programe de calculator pentru
aplicațiile biotehnologice, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
telecomunicațiilor, întocmire de rapoarte
referitoare la programe pentru calculator, scriere
de programe de calculator pentru aplicații
medicale, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (CAD/
CAM), scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
dezvoltare de programe pentru simularea de
experimente sau serii de experimente într-un
laborator optic virtual, dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, dezvoltarea de
programe de calculator pentru analizarea
procesului de combustie în interiorul unui motor,
dezvoltare de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, furnizare de
programe și sisteme de calculator pentru
crearea de copii de siguranță, creare de
programe de control pentru module de control
și acționare operate electric, dezvoltare de
programe pentru calculator pentru analizarea
emisiilor de gaze de eșapament, prestare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video și jocuri pe
calculator, servicii de inginerie de software
pentru programe de procesare a datelor,
conversia datelor și a programelor informatice
(alta decât conversia fizică), conversia datelor și
a programelor informatice, alta decât conversia
fizică, proiectare și dezvoltare de programe

pentru baze de date informatice, dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, elaborare de programe de
calculator pentru analize și rapoarte comerciale,
elaborare de programe de calculator pentru
sisteme electronice de casă, cercetare privind
dezvoltarea de programe și de software de
calculator, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizarea de
programe de gestionare a riscului securității
informatice, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, actualizare și întreținere de software și
programe de calculator, cercetare în materie
de programe și software de calculatoare,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, creare și dezvoltare
de programe pentru prelucrarea de date,
dezvoltare de programe informatice pentru
simularea experimentelor de laborator, servicii
de consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, instalare și actualizare de
programe pentru prelucrarea de date, creare de
programe de calculator pentru prelucrarea de
date, elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare de programe
software pentru operațiuni securizate în rețea,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, furnizarea de informații
referitoare la programe pentru calculator,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, programare
pentru calculatoare, servicii de testare
de calculatoare, proiectare de calculatoare,
dezvoltare de calculatoare, închirierea de
calculatoare, consultanță privind calculatoarele,
închiriere de calculatoare personale, cercetare
referitoare la calculatoare, servicii tehnice
privind calculatoarele, consultanță profesională
privind calculatoarele, consultanță în domeniul
calculatoarelor, închirieri de echipamente
pentru calculatoare, servicii de proiectare
pentru calculatoare, proiectare de calculatoare
pentru terți, cercetare în proiectarea de
calculatoare, asistență tehnică referitoare la
calculatoare, dezvoltare de firmware pentru
calculatoare, dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare tehnologică referitoare
la calculatoare, modernizare de software de
calculatoare, furnizare de informații privind
calculatoarele, servicii de consultanță privind
calculatoarele, servicii de analiză privind
calculatoarele, cercetare tehnică în domeniul
calculatoarelor, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii tehnologice
în domeniul calculatoarelor, consultanță în
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domeniul securității calculatoarelor, consultanță
profesională privind securitatea calculatoarelor,
întocmire de rapoarte referitoare la calculatoare,
servicii pentru proiectarea industrială de
calculatoare, servicii de proiectare referitoare
la calculatoare, servicii științifice de programare
de calculatoare, programare pentru calculatoare
pentru industria energetică, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
închiriere de dispozitive periferice pentru
calculatoare, închiriere de calculatoare pentru
procesarea datelor, proiectare personalizată
de hardware pentru calculatoare, dezvoltare
de echipamente periferice pentru calculatoare,
închirieri de calculatoare și de software,
servicii de consultanță profesională privind
calculatoarele, servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor, servicii de consiliere
în domeniul calculatoarelor, servicii de
informare în domeniul calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, programare pentru calculatoare
pentru stocarea de date, servicii de internet café
(închirieri de calculatoare), închirieri de hardware
și software pentru calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
actualizarea paginii inițiale pentru rețele de
calculatoare, programare a calculatoarelor
(servicii în materie de), planificare pentru
restaurarea calculatoarelor în urma dezastrelor,
prestare de servicii de securitate pentru
rețelele de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, proiectare de
configurații de grupuri de calculatoare (cluster),
proiectare și dezvoltare de echipament periferic
pentru calculatoare, furnizare de informații
tehnice cu privire la calculatoare, servicii de
studii de fezabilitate referitoare la calculatoare,
instalare, întreținere și actualizare de software
de calculatoare, integrare de sisteme informatice
și rețele de calculatoare, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
servicii de consultanță și consiliere în domeniul
calculatoarelor, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, servicii de
restaurare a calculatoarelor în urma dezastrelor,
programare de calculatoare pentru imprimarea
de coduri de bare, proiectare și dezvoltare
de rețele de calculatoare fără fir, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători și furnizori,
servicii de consultanță și de informații despre
programare pentru calculatoare, închirieri de
echipament și de calculatoare de prelucrare
a datelor, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și al tehnologiei informației,

programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, servicii de backup pentru datele
de pe unitățile de disc pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor și de comunicații,
servicii de închiriere a echipamentelor și a
calculatoarelor de prelucrare de date, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, servicii de
consiliere și consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de hardware pentru calculatoare,
furnizare de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
servicii de consiliere și informare privind
proiectarea și dezvoltarea de echipamente
periferice pentru calculatoare, servicii de
consultanță în materie de închiriere de
calculatoare și de software de calculator,
întreținere de software de calculator cu privire la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru rețele de calculatoare și
servere, găzduire de pagini web ale terților pe
un server, pentru o rețea globală de calculatoare,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare.

───────
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(210) M 2021 00924
(151) 07/02/2021
(732) FELIX-FLAVIU SABĂU, STRADA

CLUJ NR. 13, AP. 2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, ROMANIA

(540)

MOCIONI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.01;
24.13.02

(591) Culori revendicate:negru, alb, auriu,
bej, verde

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

32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru
fără alcool, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), sucuri, sorbete
sub formă de băuturi, smoothies (băutură de
fructe, nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de
legume (băuturi), apă (băuturi), apă de masă,
apă gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice,

băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de orez, nefiind înlocuitori de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de zer, preparate pentru
fabricarea băuturilor), bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), must de bere,
cocktailuri pe bază de bere, cocteiluri fără
alcool, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale, extracte din fructe fără alcool, băuturi
din fructe, fără alcool), extracte din hamei pentru
fabricarea berii, kvass (băutură nealcoolică),
siropuri pentru limonadă, limonade, must de
malț, bere din malț, musturi, nectaruri de fructe,
nealcoolice, pastile pentru băuturi gazoase,
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz și
portocale, apă minerală (care nu este pentru uz
medicinal), apă plată, apă minerală aromatizată,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, apă
potabilă distilată, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), ape cu aromă de fructe,
ape minerale și gazoase, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi cola, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
carbohidrați, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu guarana, băuturi cu proteine,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
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pe bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi nealcoolice
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de mere, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pentru sportivi,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru
prepararea de băuturi nealcoolice, sirop de
coacăze negre, sirop de malț pentru băuturi,
siropuri de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, smoothies cu legume,
suc concentrat de fructe, suc concentrat de
lămâi verzi, suc concentrat de portocale, suc
concentrat de prune afumate, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), suc de coacăze negre, suc de
fructe concentrat, suc de grepfrut, suc de guave,
suc de lămâie folosit la prepararea băuturilor, suc
de lămâie verde folosit la prepararea băuturilor,
suc de mango, suc de pepene galben, suc
de pepene verde, suc de portocale, suc de
răchițele, suc de rodii, suc de struguri, sucuri
carbogazoase, sucuri de aloe vera, sucuri de
fructe gazoase, sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de ginseng
roșu (băuturi), sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice, sucuri de fructe.

───────

(210) M 2021 00925
(151) 07/02/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550091, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

RARA PĂLTINIŞ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.04.07; 03.04.14;
26.11.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
consultanță în managementul afacerilor în
domeniul călătoriilor în interes de serviciu,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare, administrarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, organizare
de târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare de
târguri de afaceri, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de construire de
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proprietăţi, servicii de renovare de proprietăţi,
servicii de întreţinere de proprietăţi, servicii de
reparații clădiri, servicii de renovarea clădirilor,
servicii de dezinfectare a clădirilor, servicii
de curățarea clădirilor, servicii de restaurarea
clădirilor, servicii de conservarea clădirilor,
servicii de întreținere a clădirilor, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construire
de fundații pentru clădiri, servicii de decorare
(zugrăvire) de clădiri, servicii de vopsire de
clădiri, servicii de demontare de clădiri, servicii
de consolidare de clădiri, servicii de curățare
de clădiri, servicii de reparații de clădiri, servicii
de renovare de clădiri, servicii de curățare
igienică (clădiri), servicii de întreținere de clădiri,
servicii de curățarea clădirilor publice, servicii
de izolare a clădirilor existente, servicii de
curățare a clădirilor rezidențiale, servicii de
supravegherea reparațiilor la clădiri, servicii de
dezmembrare de clădiri industriale, servicii de
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construcții de clădiri instituționale, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, servicii de restaurări
specializate de clădiri, servicii de renovarea
interioară a clădirilor, servicii de renovarea
și restaurarea clădirilor, servicii de renovarea
și repararea clădirilor, servicii de amenajare
a interiorului clădirilor companiilor, servicii de
curățarea industrială a clădirilor, servicii de
izolare termică a clădirilor, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de reparații și întreținere de clădiri,
servicii de construire de fundații pentru clădiri,
servicii de aplicarea de căptușeli pe clădiri
(izolare), servicii de construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, servicii de construire de părți de clădiri,
servicii de cablare pentru telecomunicații în
clădiri, servicii de aplicarea de tencuială pe
clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii de
redecorare de clădiri, servicii de construcții și
reparații de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
servicii de renovare pentru clădiri, servicii de
construcții și demolări de clădiri.
39. Servicii de turism, servicii de ghizi de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor de
turism și servicii de rezervări, servicii de agenție
de turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, servicii specifice agențiilor de

turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, planificarea călătoriilor, însoțirea de
călători, transport de călători, rezervări pentru
călătorii, rezervări pentru călătorii, informații de
călătorie, organizarea de călătorii, organizarea
de călătorii, transport terestru de călători,
transport rutier de călători, servicii de călătorii
aeriene, servicii de curierat (călătorii), pregătirea
tururilor de călătorie, transportul călătorilor
cu autobuzul, transport de călători în taxi,
transport de călători cu tramvaiul, transport
de bagaje pentru călători, agenți pentru
organizarea de călătorii, servicii de rezervări
pentru călătorii, organizarea de călătorii cu
autobuzul, organizare de călătorii cu autocarul,
furnizare de informații de călătorie, furnizarea
de informații despre călătorii, organizare de
călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de călătorii cu avionul,
organizare de transport și călătorii, organizare
și rezervare de călătorii, servicii de ghizi
pentru călătorii, servicii de rezervare pentru
călătorii, rezervare de cușete pentru călătorii,
rezervare de locuri (pentru călătorii), rezervare
de locuri pentru călătorii, rezervare de locuri de
călătorie, organizare de călătorii în străinătate,
servicii de planificare de călătorii, emitere de
bilete de călătorie, organizare și intermediere
de călătorii, rezervare de bilete de călătorie,
rezervări de bilete pentru călătorii, servicii
de informații privind călătoriile, consultanță în
legătură cu călătoriile, transportul călătorilor pe
cale aeriană, agenții de rezervare a călătoriilor,
servicii pentru organizarea transportului de
călători, servicii computerizate de rezervări
pentru călătorii, furnizare computerizată de
informații de călătorie, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, servicii pentru realizarea
rezervărilor de călătorie, servicii de rezervări
pentru călătorii maritime, planificare, organizare
și rezervare de călătorii, furnizare de informații
online despre călătorii, închirieri (charter) de
vehicule pentru călătorii, servicii de rezervare
de locuri (călătorii), rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), servicii computerizate
de informare privind călătoriile, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de rezervare de locuri pentru călători, servicii
de consultanță privind itinerariile de călătorie,
servicii de rezervare pentru călătorii pe uscat,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
furnizare de informații de călătorie pentru turiști,
furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, rezervare de locuri pentru călătorii cu
trenul, rezervare de locuri pentru călătorii cu
avionul, rezervare de locuri pentru călătorii cu
autocarul, furnizare de nave de croazieră pentru
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călătorii, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, servicii de consultanță și informații
pentru călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, furnizare de informații despre transport
și călătorii, servicii de touroperatori pentru
rezervarea de călătorii, rezervări de bilete pentru
călătorii cu trenul, servicii de emitere de bilete
pentru călătorii, servicii de rezervare pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii pentru rezervarea
de locuri pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii și transport, servicii de rezervare
de bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete pentru călătorii, organizare de servicii de
însoțire a călătorilor, servicii pentru furnizarea
de informații privind călătoriile, servicii de
agenție pentru organizarea transportului de
călători, furnizare de informații de călătorie prin
intermediul calculatorului, servicii de rezervare
oferite de agenții pentru călătorii, organizare
de călătorii în străinătate în scopuri culturale,
furnizarea de informații privind aspecte legate
de călătorii, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii de
furnizare de informații referitoare la călătorii,
furnizare de informații pe internet despre călătorii
turistice, coordonarea organizării de călătorii
individuale și de grup, servicii de agenție
pentru organizarea transportului bagajelor
călătorilor, informații privind călătoriile despre
întârzieri datorate condițiilor meteo, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, servicii pentru furnizarea de informații
privind itinerariile de călătorie, organizare și
rezervare de călătorii pentru pachete de
vacanță, planificare, organizare și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, servicii de
agenții de voiaj pentru călătorii cu omnibuzul,
servicii de împachetare pentru protejarea
bagajelor în timpul călătoriilor, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, servicii de rezervare de
bilete pentru călătorii și circuite turistice,
furnizare de informații despre călătorii, în rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
despre călătorii cu avionul, prin mijloace
electronice, furnizare de informații pe internet
despre rezervări pentru călătorii de afaceri,
furnizare de informații cu privire la călătorii și
transport, prin mijloace electronice, consultanță
în domeniul călătoriilor, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
consultanță în domeniul călătoriilor de afaceri,

oferită de call center-uri și de hotline-uri,
rezolvarea formalităților pentru vize, pașapoarte
și documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, organizare
de călătorii sub forma unui program de
bonificare pentru clienții cardurilor de credit,
furnizare de informații despre transport și
călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, servicii de transport
pentru vizitarea obiectivelor turistice, organizare
de rute turistice, organizarea de rute turistice
(transport), organizare de tururi ale oraşelor,
organizare de tururi de oraş şi de excursii,
organizare şi rezervare de excursii şi de tururi de
oraş, furnizare de informaţii pentru turişti despre
excursii şi tururi de oraş, organizare de excursii,
excursii de o zi şi tururi de oraş, planificare şi
organizare de tururi de oraş şi de excursii de o
zi, servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghid
turistic şi excursii.
41. Cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, furnizare de
cursuri de pregătire referitoare la turismul cu
rulotă, servicii pentru publicarea de ghiduri de
călătorie, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, furnizare
de cursuri educative referitoare la sectorul
călătoriilor, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
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organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, furnizare de spații pentru jocuri de
paintball, furnizare de spații în aer liber pentru
jocuri de paintball, închirierea echipamentelor de
jocuri, servicii pentru furnizarea echipamentelor
pentru exerciții fizice, închirierea de echipament
pentru sport (cu excepția vehiculelor), organizare
de jocuri și competiții, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii de jocuri de război, servicii
de cluburi de jocuri, servicii educaționale și de
instruire cu privire la jocuri, organizarea turneelor
sportive, organizare de turnee de recreere,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, închirierea terenurilor de sport,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii ale agențiilor
de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, rezervări de camere pentru călători,
rezervare de locuri de cazare pentru călători,
rezervare de camere de hotel pentru călători,
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi
a băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații și
materiale pentru târguri și expoziții, închiriere

spații pentru birouri temporare, rezervări de
spații de cazare temporară, închirieri de spații
de cazare temporară, organizare de recepții
pentru nunți (spații), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2021 00926
(151) 07/02/2021
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI

NR. 401, JUD. SIBIU, COMUNA
SADU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET,. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
Bere Bistrițeana

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
din malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă plată,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 00928
(151) 07/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU 31, JUD. TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

PROASPETE la noi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.07.08; 05.09.24;
05.07.22

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 357 C), verde închis (Pantone
368C), alb

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

16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicații promoționale (tipărituri), carduri de
fidelitate din hârtie sau carton, nemagnetice,
cupoane pentru reduceri (tipărite), cupoane
valorice (tipărite), cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, material
promoțional imprimat, fluturași publicitari,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci si trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante și flori naturale, nuci neprocesate,
alune neprocesate, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspăt.
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32. Sucuri din fructe, sucuri din legume,
smoothie-uri
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii în legătură cu salate de fructe,
salate de legume, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci şi
trufe proaspete,alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci, alune,
fructe de pădure proaspete,porumb dulce
proaspăt,sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothie-uri.

───────

(210) M 2021 00929
(151) 07/02/2021
(732) ZENDECO IMPORT EXPORT

SRL, STRADA IRIS 22 CAMERA 1,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ZENDECO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00930
(151) 07/02/2021
(732) DIAZ INFINITY DITRIBUTION SRL,

STR. LOTRU NR 31, CAMERA 1,
ET 2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

INFINITY SHOP

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16;
26.01.18

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comercializare a a bunurilor pe
platforme speciale de vânzare.

───────
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(210) M 2021 00931
(151) 07/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP.127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

PROASPETE românești

(531) Clasificare Viena:
05.09.03; 05.09.12; 05.09.15; 05.09.17;
05.09.24; 05.07.24; 05.01.16; 07.01.09;
15.01.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, verde (Pantone
Verde 368C, Pantone Verde 357C)

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

16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicații promoționale (tipărituri), carduri de
fidelitate din hârtie sau carton, nemagnetice,
cupoane pentru reduceri tipărite, cupoane
valorice tipărite, cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, material
promoțional imprimat, fluturași publicitari,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci si trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante și flori naturale, nuci, alune, fructe
de pădure proaspete, porumb dulce proaspăt.

32. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci si trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante și flori naturale, nuci neprocesate,
alune neprocesate, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspăt.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o retea de calculatoare, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii in legătură cu salate de fructe,
salate de legume, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci si
trufe proaspete,alge neprocesate pentru consum
uman, plante si flori naturale, nuci, alune,
fructe de pădure proaspete,porumb dulce
proaspăt,sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothie-uri.

───────

(210) M 2021 00932
(151) 07/02/2021
(732) CIBIBON SRL, STRADA GENERAL

DASCALESCU 254, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

AMICII

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 00933
(151) 07/02/2021
(732) CIBIBON SRL, STRADA GENERAL

DASCALESCU 254, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
OBSESSION

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 00934
(151) 07/02/2021
(732) DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI 8, JUDEȚUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
CARTESIA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 00935
(151) 07/02/2021
(732) GEORGE RAZVAN NOVAC,

SOSEAUA COLENTINA NR. 16,
BL. A2 SC. 1 AP. 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021177, ROMANIA

(540)

N-JOY Cabins

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.02.01; 27.05.01; 26.11.05

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii privind oferirea de cazare
turistică și de vacanță.

───────
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(210) M 2021 00936
(151) 07/02/2021
(732) PREMIUM CAKES SRL, STR.

OLTENITEI 40-44, BL.6A, AP.177,
BUCUREȘTI, 031416, ROMANIA

(540)

PREMIUM CAKES

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 25.01.25; 27.05.01; 26.11.05

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

21. Ustensile de bucătărie, forme (ustensile
de bucătărie), spatule (ustensile de bucătărie),
forme pentru cofetărie.
30. Ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
arahide, arome pe bază de ciocolată, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, creme englezești
custard (deserturi la cuptor), creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, deserturi
preparate (produse de cofetărie), dulciuri cu
conținut redus de carbohidrați, dulciuri înghețate,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, înghețate și dulciuri (produse de
cofetărie), produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie și înghețate, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), sufleuri
ca desert, brioșe, plăcinte, quiche (tarte sărate),
pastă de zahăr, glazuri pentru produse de
cofetărie, biscuiți, biscuiți de turtă dulce, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
cozonaci, panettone (cozonac italian), turtă
dulce, torturi, tarte, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr.

───────

(210) M 2021 00937
(151) 07/02/2021
(732) ACS AFTER SCHOOL KARATE,

ALEEA SPORTURILOR NR.51A,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZAU,
120033, BUZĂU, ROMANIA

(540)
INTERNATIONAL

KARATE ORGANIZATION
NAKAMURA ROMANIA

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 00938
(151) 07/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

profi zilnic prețuri mici

(531) Clasificare Viena:
24.17.20; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347), gri (Pantone 423), alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
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cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor

dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
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îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,

congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
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jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao

şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
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promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.

───────


