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Cereri Mărci publicate în 12/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01329 05/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA
VREAU ÎN CLASA A 9-A Unul
câte unul, la liceu

2 M 2021 01587 05/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION
ROMÂNIA

PÂINE ȘI MÂINE Ducem copiii la
școală

3 M 2021 01634 05/03/2021 PIETRO-SILVAN ȘCEPCHIN Gameslot Entertainment

4 M 2021 01679 05/03/2021 SC VINCON VRANCEA SA SCEPTRUS BECIUL DOMNESC

5 M 2021 01728 05/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION
ROMÂNIA

VREAU O ȘCOALĂ CA LA
ȚARĂ

6 M 2021 01733 05/03/2021 IA BILET SRL KOOLTIX

7 M 2021 01734 05/03/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Platinum always ComfortLock
Wings

8 M 2021 01735 05/03/2021 ZENTIVA, K.S. TIOLIZEN

9 M 2021 01736 05/03/2021 PERRIGO PHARMA
INTERNATIONAL DAC

COLDNASAL

10 M 2021 01740 05/03/2021 APIS BIO LAND COOPERATIVA
AGRICOLA

Queen of honey by APIS BIO
LAND

11 M 2021 01741 05/03/2021 REGAL FRM ANDREI Regal Fermierul PENTRU
GRADINA TA

12 M 2021 01742 05/03/2021 SC PAMBAC SA PAMBAC BOGATĂ

13 M 2021 01743 05/03/2021 S.C. EXQUISITE S.R.L. Exquisite

14 M 2021 01744 05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

TRIQ

15 M 2021 01745 05/03/2021 INFO WORLD S.R.L. info world CONNECTING
HEALTHCARE

16 M 2021 01746 05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

AlaniE

17 M 2021 01747 05/03/2021 TSN PAN 2020 S.R.L. TIME 4 PIZZA Bakery

18 M 2021 01748 05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

Safllo

19 M 2021 01749 05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

Grosso

20 M 2021 01750 05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI

FERRÉT

21 M 2021 01752 05/03/2021 TRANSILVANIA FOOD
COMPANY

KASPERS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 01753 05/03/2021 HIGH CLASS LIFESTYLE SRL HIGH CLASS DETAILING Just

good feelings

23 M 2021 01754 05/03/2021 SILVIU VASILE PRIGOANA ROSAL SOFT

24 M 2021 01755 05/03/2021 SILVIU VASILE PRIGOANA ROSAL CREAT PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

25 M 2021 01756 05/03/2021 SILVIU VASILE PRIGOANA GANDESTE
VERDE,GANDESTE ROSAL

26 M 2021 01757 05/03/2021 CHILLI IDEAS SRL yourlogo

27 M 2021 01758 05/03/2021 LIANA-BIANCA MEREUȚÂ citim de la început

28 M 2021 01759 05/03/2021 SOL-AIR SOLUTIONS SOL AIR SOLUTIONS Broker
în servicii de transport marfă și
curierat. Alegerea îți aparține!

29 M 2021 01760 05/03/2021 STRATEGIC PRODUCTION &
RENTALL S.R.L.

TOP-LVL

30 M 2021 01761 05/03/2021 LIVIU PANDELE BRONHOVEG

31 M 2021 01763 05/03/2021 RATUR TRANS SRL Cuptorul Lagunei

32 M 2021 01764 05/03/2021 EMILIAN VASI IARMAROC.com

33 M 2021 01765 05/03/2021 RADAJUICE SRL EMYR SUC DE MERE
100% NATURAL FĂRĂ
CONSERVANŢI

34 M 2021 01766 05/03/2021 ALEXANDRU LIVIU
GHEORGHIȚĂ

L'Atelier Maison DADOO

35 M 2021 01768 05/03/2021 ION ȘERBAN
DOBRONĂUȚEANU

Biborțeni Dă viață din 1871

36 M 2021 01769 05/03/2021 GRUPPO MARMI IMPORT
EXPORT SRL

CAMPING CORNER BY
CRASTO

37 M 2021 01770 05/03/2021 ORIGO MEDICAL DE SRL FARMASKIN

38 M 2021 01771 05/03/2021 ORIGO MEDICAL DE SRL ORIGO MEDICAL

39 M 2021 01773 05/03/2021 DISTILAND MARAMURES SA PLOSCA

40 M 2021 01779 06/03/2021 IPERCOMP EXIM DERBY

41 M 2021 01781 06/03/2021 VANCSA B&G CARAVAN pieserulote

42 M 2021 01782 06/03/2021 DAVIES DELIVERY CRUNCHERY

43 M 2021 01784 07/03/2021 PIXEL DENTAL LAB SRL Pixel Dental Lab
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(210) M 2021 01329
(151) 05/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
012168, ROMANIA

(540)

VREAU ÎN CLASA A 9-
A Unul câte unul, la liceu

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff6b00)

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

41. Educație, ghidare vocațională (consiliere
educaţională sau de instruire), instruire,
meditații.
44. Servicii de psihologie.

───────

(210) M 2021 01587
(151) 05/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
012168, ROMANIA

(540)

PÂINE ȘI MÂINE
Ducem copiii la școală

(531) Clasificare Viena:
08.01.01; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff6b00)

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

41. Educație, meditații, ghidare vocațională,
instruire.
43. Servicii de cantină, servicii de catering.
44. Servicii de psihologie.

───────
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(210) M 2021 01634
(151) 05/03/2021
(732) PIETRO-SILVAN ȘCEPCHIN,

STR. SOLD. SPIRIDON MATEI,
NR. 3, BL. 10, SC. B, ET. 6, AP.
103, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Gameslot Entertainment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02

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

(210) M 2021 01679
(151) 05/03/2021
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVĂNTULUI NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

SCEPTRUS
BECIUL DOMNESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7753C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producția de băuturi.
35. Servicii de reclamă, publicitate,
administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, servicii de relații publice.
39. Transport, ambalare și depozitare.

───────

(210) M 2021 01728
(151) 05/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
VREAU O ȘCOALĂ

CA LA ȚARĂ───────

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, jocuri de noroc,
administrare (organizare) de jocuri de poker,
servicii de cazinouri, coordonare de jocuri de
noroc pentru mai mulți jucători, coordonarea
de loterii pentru terți, frunizare de informații
referitoare la curse, furnizare de informații
referitoare la caii de curse, organizare de curse
de câini, coordonare de curse de cai, furnizare
de facilități pentru cazinouri, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenție de pariuri),
furnizare defacilități pentru cazinouri și pentru
jocuri (jocuri de noroc), organizarea de loterii,
pariuri hipice, pronosport pentru fotbal, servicii
de bingo, servicii de burse de pariuri, servicii
de casă de pariuri, servicii de cazino (jocuri
de noroc), servicii de cazino on-line, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de
furnizare de informații privind rezultate sportive,
servicii de informare cu privire la curse, servicii
de informare privind jocurile de noroc, servicii
de jocuri de poker, servicii de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri sportive online,
servicii de sală de bingo, servicii de săli de jocuri
de cărți, servicii de săli de jocuri de șah, servicii
din domeniul pariurilor sportive, servicii pentru
operare de jocuri de bingo computerizate, servicii
în materie de pariuri, trageri la sorți cu premii
(loterii).
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, ghidare vocațională,
meditații (instruire).
43. Servicii de cantină, servicii de catering.
44. Servicii de psihologie, asistență medicală,
servicii de terapie, îngrijirea sănătății.

───────

(210) M 2021 01733
(151) 05/03/2021
(732) IA BILET SRL, ŞOS. CALEA VITAN

NR. 6-6A, CLĂDIREA B, ETAJ 4,
CAMERA 4, NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KOOLTIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de promovare (publicitate), promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de evenimente speciale, promovare (publicitate)
de competiții și evenimente sportive, servicii de
facturare, întocmire de documente referitoare la
impozitare și taxe locale.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale,
rezervare de bilete la concerte, rezervare
de bilete la spectacole de teatru, rezervare
de bilete la evenimente culturale, servicii de

rezervare de bilete pentru spectacole, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, servicii de rezervare
și vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
ale agențiilor de bilete, servicii de agenție de
bilete online pentru divertisment, evenimente
sportive, culturale sau educaționale, furnizarea
de buletine informative on-line, nedescărcabile
în domeniul divertismentului, evenimentelor
sportive, culturale și educaționale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, servicii interactive
de găzduire pe platforme online care permit
utilizatorului să publice și să distribuie propriile
sale conținuturi și imagini online, design și
dezvoltare de site-uri web în special pentru
vânzarea de bilete de către terti.

───────

(210) M 2021 01734
(151) 05/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

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

(540)

Platinum always
ComfortLock Wings
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(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2021 01735
(151) 05/03/2021
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
TIOLIZEN

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2021 01736
(151) 05/03/2021
(732) PERRIGO PHARMA

INTERNATIONAL DAC, THE
SHARP BUILDING, HOGAN
PLACE, DUBLIN 2, D02 TY74,
IRLANDA

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

(540)
COLDNASAL

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

5. Preparate farmaceutice și medicale de uz
uman, preparate farmaceutice pentru tratarea
răcelilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
gripei, decongestionante, preparate pentru
curățarea cavităților nazale, spray-uri nazale
pentru scopuri medicale, preparate pentru
tratamentul infecțiilor sistemului respirator,

preparate pentru tratamentul alergiilor, preparate
pentru tratarea tusei.

───────

(210) M 2021 01740
(151) 05/03/2021
(732) APIS BIO LAND COOPERATIVA

AGRICOLA, STR. PRINCIPALA
NR. 430, JUDEŢ BOTOŞANI,
PALTINIS, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Queen of honey
by APIS BIO LAND

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 25.01.19; 05.03.20; 27.05.01;
27.05.17; 24.09.05

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

30. Miere albine.
───────
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(210) M 2021 01741
(151) 05/03/2021
(732) REGAL FRM ANDREI, SAT MATCA

NR 369, JUDEȚUL GALAȚI,
COMUNA MATCA, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

Regal Fermierul
PENTRU GRADINA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale.

───────

(210) M 2021 01742
(151) 05/03/2021
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINESTI NR. 14, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

PAMBAC BOGATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 26.11.12; 26.13.25;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, gri,
alb

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

30. Produse de brutărie , faină de grâu , mălai,
griș, pesmet, aluături împletite prăjite.

───────
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(210) M 2021 01743
(151) 05/03/2021
(732) S.C. EXQUISITE S.R.L., BLD.

CHIMIE NR.14, AP. BIROUL
10, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STRADA
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Exquisite

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.06; 26.11.12

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

clase:
7. Mașini de îmbuteliere, mașini pentru mișcare
și manevrare, aparate robotizate pentru
manipularea materialelor, aparate de manipulare
automată, mașini de împachetat, aparate
electrice de sigilat pungi, aparate electrice de
uz casnic pentru ambalarea alimentelor în vid ,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru aplicarea
etichetelor cu cod de bare, compactoare de
saci (mașini), mașini de etanșat de uz industrial,
instalații de ambalare (mașini), instalații pentru
ambalare în vid (mașini), mașini compactoare,
mașini de ambalare pentru alimente, mașini
de ambalat în doze și conserve, mașini de
ambalat în saci, mașini de ambalat în vid,
mașini de aplicare a capacelor la sticle, pentru
alimente și băuturi, mașini de aplicat benzi
de ambalare, mașini de bobinare a firelor de
mătase, mașini de capsulare, masini de suflat
pentru fibre, mașini de cartonare, mașini de
introdus articole în plicuri (mașini de ambalare),
mașini de îmbuteliat, mașini de împachetare,

mașini de împachetare prin înfășurare folosite
la aplicarea de material plastic pe încărcăturile
așezate pe paleți, mașini de împachetare prin
înfășurare folosite la aplicarea foliilor adezive
pe încărcăturile așezate pe paleți, mașini de
împachetare prin înfășurare folosite la aplicarea
foliilor de plastic pe încărcăturile așezate pe
paleți, mașini pentru umplerea recipientelor,
mașini pentru umplerea cutiilor de carton,
mașini pentru umplerea aerosolilor, mașini
pentru sigilarea recipientelor, mașini pentru
rebobinarea firelor de mătase, mașini pentru
pârlirea firelor, mașini pentru plierea clapelor,
mașini pentru pachete de vid, mașini pentru
legarea baloților de paie, mașini pentru glasat
carnea, mașini pentru etanșarea recipientelor
pentru ambalare, mașini pentru etanșarea
pungilor după umplere, mașini pentru despicarea
și pieptănarea firelor, mașini pentru bobinarea
firelor, mașini pentru asamblarea ambalajelor,
mașini pentru ambalarea brânzei, mașini pentru
ambalarea articolelor de îmbrăcăminte, mașini
industriale pentru umplerea sacilor, mașini
de sigilat la cald, mașini de umplut saci,
mașini de urzit fire, mașini folosite la sigilarea
cutiilor de carton care conțin alimente, mașini
de pus capace pentru aerosoli, mașini de
lipit pungi, mașini de legare a firelor din
mătase, unelte pentru ambalare (utilaje), mașini
de sigilat sticle , mașini de pus dopuri la
sticle, prese de balotat fân (mașini), mașini-
unelte pentru folosire în procesul de ambalare,
mașini și echipamente de ambalare, mașini
semi-automate pentru înfășurarea cu benzi
adezive a cutiilor, mașini semi-automate pentru
împachetare cu benzi, mașini semi-automate
pentru ambalare în film plastic, mașini robotizate
pentru etichetare, mașini robotice de ambalat,
mașini pneumatice de legat snopi, mașini pentru
umplerea recipientelor pentru ambalare.

───────
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(210) M 2021 01744
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TRIQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11

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

clase:
9. Lentile pentru ochelari, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01745
(151) 05/03/2021
(732) INFO WORLD S.R.L., STRADA

INTRAREA GLUCOZEI NR.
37-39, TRONSON III, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

info world CONNECTING
HEALTHCARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu, gri

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii și
a deteriorării lemnului, coloranți, nuanțatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare și gravare,
rășini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere.
37. Servicii de instalații și reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 01746
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

AlaniE

(531) Clasificare Viena:
27.05.10

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

9. Lentile pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.
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(210) M 2021 01747
(151) 05/03/2021
(732) TSN PAN 2020 S.R.L., STRADA

NERVA TRAIAN NR. 14, BL. M36,
SC. 3, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIME 4 PIZZA Bakery

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.14; 17.01.07

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(Pantone Y100), albastru (Pantone
C94, Pantone M87)

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza.
39. Livrare pentru pizza, livrare și depozitare de
bunuri.
43. Servicii oferite de pizzerie.

───────

(210) M 2021 01748
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Safllo

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.11; 26.13.25; 27.05.01

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

clase:
9. Tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, lentile pentru ochelarii.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01749
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, VADU PARULUI 212,
JUDEȚUL PRAHOVA, ALBESTI-
PALEOLOGU, 062382, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Grosso

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

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

9. Lentile pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────
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(210) M 2021 01750
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, VADU PARULUI 212,
JUDEȚUL PRAHOVA, ALBESTI-
PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FERRÉT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, lentile pentru ochelari.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01752
(151) 05/03/2021
(732) TRANSILVANIA FOOD COMPANY,

STR. PRINCIPALA NR. 354,
JUDEȚUL MUREȘ, SAT SASCHIZ,
COMUNA SASCHIZ, 547510,
MUREȘ, ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING
-N.P.C., O.P.1 C.P. 298, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500500,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KASPERS

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, băuturi pe bază de lapte sau cu
conținut predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetãrie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolatã, cereale preparate pentru consumul
uman respectiv: fulgi de ovăz sau alte cereale
preparate.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse nonalcoolicepentru prepararea
băuturilor.
33. Bãuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────
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(210) M 2021 01753
(151) 05/03/2021
(732) HIGH CLASS LIFESTYLE SRL,

SOS. OLTENITEI NR. 10, BLOC
2C, SC. B, ET. 8, AP. 71, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HIGH CLASS DETAILING

Just good feelings
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații, curățare
igienică (piscine), curățare igienică (structuri
mobile), curățare igienică (toalete), curățarea
drumurilor, curățarea imobilelor, curățarea
jaluzelelor, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățarea
spațiilor interioare, curățarea structurilor mobile,
spălarea autovehiculelor, spălarea mașinilor,
servicii oferite de spălătorii cu autoservire,
servicii de spălare cu presiune, servicii de
spălare de autovehicule.

───────

(210) M 2021 01754
(151) 05/03/2021
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA, STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030706, ROMANIA

(540)

ROSAL SOFT

(531) Clasificare Viena:
13.01.17; 24.15.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:

9. Program pentru calculator înregistrat sau
descărcabil, program software înregistrat sau
descărcabil pentru managementul firmei cu
modul specific activităților de protecție a
mediului, program software integrat de gestiune
și management a afacerii companiilor înregistrat
sau descărcabil.
45. Licențierea software-ului de calculator către
companii (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 01755
(151) 05/03/2021
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA, STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030706, ROMANIA

(540)

ROSAL CREAT PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 05.01.16; 02.09.04; 02.09.07;
02.09.08; 19.01.12; 27.05.01; 29.01.03

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, mașini și utilaje
specifice activității de salubritate, mașini și
aparate electrice de curățare, motoare, cuplaje și
organe de transmisie, utilaje pentru agricultură.
37. Servicii de curățare, întreținere și reparare a
edificiilor.
40. Tratamentul și reciclarea deșeurilor.

───────
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(210) M 2021 01756
(151) 05/03/2021
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA, STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030706, ROMANIA

(540)
GANDESTE

VERDE,GANDESTE ROSAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, mașini și utilaje
specifice activității de salubritate, mașini și
aparate electrice de curățare, motoare, cuplaje și
organe de transmisie, utilaje pentru agricultură.
37. Servicii de curățare, întreținere și reparare a
edificiilor.
40. Tratamentul și reciclarea deșeurilor.

───────

(210) M 2021 01757
(151) 05/03/2021
(732) CHILLI IDEAS SRL, STR. ŞTIRBEI

VODĂ NR.114-116, CLADIREA
DOMUS II, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010119, ROMANIA

(540)

yourlogo

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.09; 26.04.16; 29.01.01;
29.01.06

(591) Culori revendicate:Roşu (Pantone
7711C), Alb

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 01758
(151) 05/03/2021
(732) LIANA-BIANCA MEREUȚÂ, STR.

PROF. MOCAN DUMITRU NR.
26, AP. 4, JUD. CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

citim de la început

(531) Clasificare Viena:
27.05.12; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 11),
galben deschis (Pantone 109), galben
închis (Pantone 7549), portocaliu
(Pantone 151)

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

16. Carton, carton colorat (carton colorat), cutii
de carton pentru atenții oferite invitaților, foi
de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie, hârtie
adezivă, hârtie creponată pentru uz casnic,
hârtie cu parafină (hârtie cerată), hârtie de tipar
(produse finite), hârtie fină, hârtie liniată (produse
finisate), hârtie mată, hârtie pentru copiatoare
și imprimante, hârtie pentru cărți de adrese,
hârtie pentru cărți de vizită (semifinisat), hârtie
pentru fotocopiere, hârtie pentru reviste, hârtie
pentru scrisori (produse finite), hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), hârtie pentru vederi,
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
panouri indicatoare din hârtie sau carton, pungi
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de ambalat din hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, întărituri din carton pentru legarea
cărților, sigle de firme din hârtie, benzi de
hârtie, cărți de desen, cărți de desenat sau de
scris, echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
instrumente pentru desen, furnituri pentru desen,
hârtie folosită în industria artei grafice, hârtie de
uz artistic, hârtie creponată, hârtie caligrafică,
funde din hârtie, hârtie pentru desen, insigne
de hârtie, materiale pentru modelare, panglici
din hârtie creponată, paspartuuri din hârtie,
planșe pentru desen, șervețele, aplicații din
hârtie, artă murală din hârtie în 3D, decorațiuni
de perete din hârtie, decupaje din hârtie,
desene, desene grafice, figuri din hârtie, figurine
din carton, figurine din hârtie, fotogravuri,
reprezentări grafice, figurine (statuete) din
papier mâché, gravuri și reproduceri ale
acestora, imagini, litografii (obiecte de artă),
litogravuri, lucrări de artă din hârtie, lucrări de
caligrafie, picturi și lucrări caligrafice, portrete,
reprezentări grafice, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, reproduceri grafice,
schițe, tipărituri (gravuri), tiraje de arte grafice,
abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri din hârtie
aplicate prin călcare, afișe, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, afișe din hârtie,
afișe publicitare, afișe tipărite din hârtie,
agende, agende datate, albume foto și albume
pentru colecționari, agende de birou, agende
de buzunar, agende de planificare pentru
birou, agende folosite în papetărie, agende
personale, agende săptămânale, albume de
schițe, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
arte vizuale tipărite, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
articole de papetărie pentru petreceri, articole de
papetărie pentru birou, autocolante (articole de
papetărie), bannere de afișaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, bannere de afișaj fabricate
din carton, benzi desenate, bilete tipărite, bilete,
blocnotes de birou, blocnotesuri, blocnotesuri
ilustrate, blocnotesuri pentru notițe, blocuri
(papetărie), blocuri de desen, blocuri de hârtie,
broșuri, broșuri cu program pentru colecționat,
broșuri referitoare la jocuri, broșuri tipărite,
buletine (materiale tipărite), caiete, caiete de
muzică, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare, calendare cu foi detașabile,
calendare de birou, calendare de buzunar,
calendare de perete, calendare tipărite, carduri
educative, caricaturi, carnete, carnete de notițe,
carnețele, carnețele de buzunar (papetărie),
carnețele de notițe în alb, cărți care conțin mostre
de articole pentru acoperirea pereților, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cărți cu nume, cărți de

colorat, cărți de colorat pentru adulți, cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, cărți poștale ilustrate, cărți
poștale nescrise, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, cataloage, clasoare, colaje, coli de
hârtie (papetărie), coperte (coperți) de reviste,
coperte (coperți) din hârtie pentru cărți, coperte
de protecție pentru cărți, coperte din piele
pentru cărți, coperte (papetărie), coperte pentru
agende, coperte pentru caiete, cutii pentru hărți,
cutii pentru papetărie, diplome de premiere
tipărite, diagrame tipărite, dosare, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, ecusoane cu nume (articole
de birou), ecusoane din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite (decalcomania),
etichete adezive, etichete adezive din hârtie,
etichete adezive tipărite, etichete autocolante,
etichete de papetărie întărite, etichete din hârtie,
etichete, cu excepția celor din materiale textile,
etichete din hârtie sau carton, etichete pentru
cadouri, etichete tipărite din hârtie, fanioane
de hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări aniversare, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări muzicale, felicitări pop-
up, fișe (papetărie), fișe cartonate pentru studiu,
fișe cu date, fișe cu informații, foi tipărite
cu informații, formulare (imprimate), fotografii,
fotografii imprimate, ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), ghiduri de
studiu, ghiduri tipărite, grafice tipărite, hărți
de perete ilustrate, hărți de traseu, hârtie
autocopiativă (papetărie), hârtie cu antet, hârtie
de scris, hârtie de scris cu antet, hârtie de
scrisori, hărți rutiere, hârtie pentru ambalarea
cărților, imprimeuri cu desene animate, indexuri
geografice, indicatoare publicitare din hârtie,
indicatoare publicitare din carton, insigne din
carton, insigne identificative din hârtie, invitații,
invitații (articole de papetărie), invitații tipărite,
jurnale, jurnale (articole tipărite), jurnale de
bord (articole tipărite), jurnale de buzunar,
jurnale și agende, lecții tipărite, manuale de
instrucțiuni pentru educație, manuale de muzică,
manuale destinate instruirii, manuale didactice,
manuale tipărite, manualele de utilizare, mape,
mape de hârtie (papetărie), mape pentru
schițe, materiale de predare tipărite, materiale
de instruire tipărite, materiale educative și
didactice, materiale imprimate, materiale tipărite
pentru instruire, monografii, notesuri, mostre
de hârtie, organizatoare personale, pagini de
albume de fotografii, pancarte de carton, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
papetarie imprimata, articole de papetărie,
periodice tipărite, planificatoare (articole tipărite),
planșe de perete, pliante, pliante tipărite,
plicuri, postere din hârtie, povești sub formă
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de imagini tipărite, programe de studii
tipărite, programe tipărite, prospecte, publicații
de reclame, publicații educative, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, publicații
periodice, publicații periodice tipărite în domeniul
artelor figurative, publicații periodice tipărite în
domeniul filmelor, publicații periodice tipărite în
domeniul teatrului, publicații periodice tipărite
în domeniul dansului, publicații promoționale,
rapoarte tipărite, reclame tipărite, registre (cărți),
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
fotografice, reviste cu postere, reviste (publicații
periodice), furnituri pentru scris, semne de carte,
semne de carte din hârtie, semne de carte
din piele, semne de carte pentru documente
(stegulețe de marcare), timbre, tipărituri, tipărituri
sub formă de imagini, ziare, stegulețe decorative
din hârtie, stegulețe din hârtie, hârtie de ambalaj,
ambalaj de cadouri, ambalaj de carton, ambalaje
pentru cadouri, cartoane pentru împachetare,
carton de ambalat, cutii confecționate din
carton, cutii confecționate din hârtie, cutii din
hârtie pentru cadouri, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii pliabile din hârtie, cutii pliabile din
carton, folii de împachetat pentru cărți, hârtie de
împachetat decorativă, materiale de ambalat din
carton, pungi de hârtie, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi
din hârtie pentru cadouri, pungi și saci de hârtie,
recipiente din carton, recipiente de ambalat din
hârtie.
35. Administrare a afacerilor pentru autori
și scriitori, administrare de afaceri,
administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență în
afaceri, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență în conducerea
afacerilor, furnizare de asistență în afaceri,
intermediere publicitară, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației cu
clienții, negociere de contracte de publicitate,
organizare de întâlniri de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, planificare corporativă,
servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, servicii de consultanță
în afaceri, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
intermediere de contracte (pentru terți),

organizare de cumpărări colective, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, servicii de achiziții, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de telemarketing, afișaj,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, editare post-producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de modele în scopuri
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
digital, marketing direct, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
promoțional, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, organizare și plasare de reclame,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătirea și distribuirea reclamelor,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, producție de
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material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de reclame
radio, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
(publicitate) de concerte, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, pregătirea de texte
publicitare, publicitate, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și reclamă, realizare
de anunțuri publicitare pentru terți, realizare
de broșuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
redactare de texte publicitare, redactări de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de editare
de publicitate, servicii de grafică publicitară,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru industria literară, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de relații cu
publicul, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de

redactie in scopuri publicitare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare
pentru cărți, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, biblioteci de cercetare dotate cu
lucrări de referință și arhive documentare,
consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți și
recenzii, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, editare de texte scrise, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, microeditare, publicare de
afișe, publicare de anuare, publicare de broșuri,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cataloage, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de fișe informative, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
jurnale, publicare de lucrări muzicale, publicare
de lucrări științifice, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare de
manuale școlare, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, publicare de materiale
tipărite în format electronic, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de publicații periodice, publicare de
recenzii, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare de reviste și
cărți, publicare de texte, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
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publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare multimedia, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
și editare de cărți, publicare și editare de
materiale tipărite, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, publicarea de scenarii de
teatru, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de cântece
sub formă de foi volante, publicații de literatură
didactică, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactare de texte, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, scriere și publicare de texte, cu
excepția textelor publicitare, servicii de agenție
literară, servicii de caligrafie, servicii de club
de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de consultanță
în domeniul editorial, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
editare, servicii de editare computerizată, servicii
de paginare pentru alte scopuri decât cel
publicitar, servicii de publicare de hărți, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de redactare de scenarii, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii pentru
publicarea de ghiduri de călătorie, furnizare
de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, rezervare de bilete la evenimente
culturale, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de locuri pentru spectacole de
divertisment, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, centre de divertisment,
împrumut de cărți, consultanță în materie de

planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, divertisment, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment on-
line, divertisment pe internet, educație și
instruire, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații recreative, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii prin telefon,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, informare
în legătură cu activități culturale, informații
referitoare la recreere, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de competiții, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
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scopuri de divertisment, organizare de turnee
de recreere, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, pregătirea de texte pentru
publicare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări de
recitaluri, producție de spectacole, servicii
culturale, servicii de bibliotecă, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
divertisment, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de informare despre
activități recreative, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii
educative și de instruire, servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii prestate de biblioteci,
sisteme de joc (divertisment, educație), tabere
de vară (divertisment și educație), furnizare de
servicii de traducere, prestare de servicii de
traducere, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01759
(151) 05/03/2021
(732) SOL-AIR SOLUTIONS, STR.

TORENTULUI NR. 2-4, CLĂDIREA
4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GH. ŞINCAI NR.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SOL AIR SOLUTIONS
Broker în servicii de

transport marfă și curierat.
Alegerea îți aparține!

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

39. Servicii în domeniul transportului şi
expeditiilor interne şi internaționale, servicii de

consultanță și brokeraj în transporturi, servicii
de colectare, depozitare şi distribuire de mărfuri,
servicii de curierat, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor, reîncarcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
închirierea de containere de depozitare, spații de
depozitare şi ambalaje în vederea transportului,
închirierea de nave de transport (navlosiri),
închiriere de vehicule pentru transport (pe calea
ferată, pe șosea, prin aer sau prin conducte),
servicii de manipulare a mărfurilor de import
și export, servicii de încărcare-descărcare,
servicii de depozitarea de bunuri, organizarea
transportului pentru turiști, însotirea turiștilor,
rezervarea locurilor de călătorie.

───────

(210) M 2021 01760
(151) 05/03/2021
(732) STRATEGIC PRODUCTION &

RENTALL S.R.L., STR. POPA
TATU NR. 68, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010806, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

TOP-LVL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.08; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
38. Telecomunicaţii, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmisie continuă (streaming) de materiale
audio pe internet, transmisie continuă
(streaming) de material audio, video
și audiovizual printr-o rețea globală de
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calculatoare, difuzare, transmisie şi distribuţie
de voce, date, imagini, muzică, audio, video,
multimedia, televiziune şi radio prin reţele
de telecomunicaţii, reţele de calculatoare,
internet, satelit, radio, reţele de comunicaţii fără
fir, televiziune şi cablu, servicii de difuzare,
transmisie și difuzare în flux pe bază de
abonament și pay-per-view prin rețele de
telecomunicații, rețele de calculatoare, internet,
satelit, radio, rețele de comunicații fără fir,
televiziune și cablu, servicii de transmisie video
la cerere, corelarea utilizatorilor pentru transferul
de muzică, audio, video şi multimedia prin
reţele de telecomunicaţii, reţele de calculatoare,
internet, satelit, radio, reţele de comunicaţii fără
fir, televiziune şi cablu, furnizarea accesului la
reţele de comunicaţii, reţele de calculatoare,
internet, comunicaţii prin satelit, reţele de
comunicaţii fără fir şi cablu, furnizarea accesului
la pagini de internet, baze de date, forumuri on-
line, registre, muzică şi la programe video şi
audio, comunicare prin calculator.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune, servicii de producție video, producție
de înregistrări video, producție audio și video și
fotografie, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii de producție de divertisment
sub formă de materiale video, producție de
materiale video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, dezvoltare,
producție, distribuție, închiriere și prezentare de
programe radio, programe de televiziune, filme,
conținut de divertisment multimedia, podcast-
uri și înregistrări cu sunet, furnizarea unui
program serial de televiziune, radio, audio,
video, podcast şi difuzat pe web, furnizarea de
evenimente de divertisment, sporturi, animație,
muzicale, cu informații, cu știri, din realitate,
documentare, de evenimente curente și artă și
programe culturale prin rețele de telecomunicații,
rețele de calculatoare, internet, satelit, radio,
rețele de comunicații fără fir, televiziune și
televiziune prin cablu, furnizarea în format
nedescărcabil de evenimente de divertisment,
sporturi, animație, muzicale, cu informații, cu
știri, din realitate, documentare, de evenimente
curente și artă și programe culturale, furnizare
de ghiduri interactive pentru căutarea, alegerea,
înregistrarea și arhivarea programelor de
televiziune, filmelor, conținutului de divertisment
multimedia, podcast-urilor și înregistrărilor de
sunet, furnizare de evenimente de divertisment,

sporturi, animație, muzicale, cu informații, cu
știri, din realitate, documentare, de evenimente
curente și artă și programe culturale printr-un
site web, informaţii în materie de divertisment,
furnizare de muzică preînregistrată, materiale
video şi imagini grafice nedescărcabile destinate
utilizări pe dispozitive de comunicaţii mobile,
servicii de imagini digitale (prelucrare fotografii).
42. Furnizarea de aplicații de calculator care
oferă evenimente de divertisment, sporturi,
animație, muzicale, cu informații, cu știri,
din realitate, documentare, de evenimente
curente și artă și programe culturale, furnizarea
de aplicații de calculator cu informații în
domeniul divertismentului, muzicii, sporturilor,
știrilor, documentarelor, evenimentelor curente și
artelor și culturii.

───────

(210) M 2021 01761
(151) 05/03/2021
(732) LIVIU PANDELE, STR. BISERICII

ROMANE NR.88, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500080, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
BRONHOVEG

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale.

───────
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(210) M 2021 01763
(151) 05/03/2021
(732) RATUR TRANS SRL, STR.

TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Cuptorul Lagunei

(531) Clasificare Viena:
07.03.25; 27.05.17

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza (preparată), pizza
conservată, pizza congelată, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, pizza împăturită (calzone),
blaturi de pizza, blat de pizza, pizza fără gluten,
amestecuri de pizza, crusta de pizza, paste
pentru încorporare în pizza, pizze negătite,
sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri), sandvișuri
cu crenvurști, hot dog (sandvișuri), sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu pește, înveliș pentru
sandvișuri, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, blaturi de pizza
coapte în prealabil, clătite, clătite americane,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, lasagna, lipii cu pui, macaroane cu
brânză, mâncăruri alcătuite în principal din paste,
mâncăruri care includ paste, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri pregătite
pe bază de orez, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) orez, mâncăruri preparate
pe bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de

pizza, mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), orez preparat învelit în alge marine,
paella, pâine cu umplutură, plăcinte, plăcintă cu
carne, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre sau
de vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, prânzuri la
cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, rizoto, rulouri de primăvară,
salate de paste, salată de macaroane, salată
de orez, sandviș din brânză topită, sandviș
din brânză topită și șuncă, sanvisuri continand
carne de pui, sendvișuri cu carne de curcan,
spaghete cu sos de roșii la conservă, brioșe cu
fructe, budinci, cozonaci, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), înghețate și dulciuri, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), prăjituri pavlova cu
gust de alune, prăjituri pavlova preparate cu
alune, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
rulouri cu scorțișoară, specialități de patiserie,
sufleuri ca desert, tiramisu, vafe cu glazură de
ciocolată, deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
asistență pentru administrarea afacerilor în
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domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor (publicitate), servicii de marketing în
domeniul restaurantelor.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
școli, servicii de catering pentru spitale, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre rezidențiale cu asistență medicală, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
japoneze, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei spaniole,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering

pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări și evenimente publice,
servicii de catering specializate în tăierea
jambonului pentru petreceri de căsătorie și
evenimente private, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii de
catering tip fast-food cu autoservire, rezervări
la restaurant, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri
la restaurante, asigurarea de hrană și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de mese la hoteluri, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
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club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de băuturi alcoolice,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-
baruri, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii în
domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2021 01764
(151) 05/03/2021
(732) EMILIAN VASI, PIATA

ACADEMICIAN CAIUS IACOB,
NR. 17, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

IARMAROC.com

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.03; 26.03.16

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F0AA00), gri închis (HEX #262626)

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

35. Intermediere publicitară, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare computerizată de afaceri,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și

promovare, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale altor persoane prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, servicii de recrutare de
personal, recrutare de personal permanent,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
servicii de intermediere de recrutare de
personal, recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pe perioadă
determinată, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor și al marketingului, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
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de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
concepere de material publicitar, editare și
actualizare de texte publicitare, editare post-
producție de publicitate și reclame, difuzarea
de date privind publicitatea, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, dezvoltare de conceptii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, furnizare de modele
în scopuri publicitare, întocmire de reclame,
marketing pentru evenimente, marketing pe
internet, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, plasare de reclame, organizarea de
publicitate, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar, producție de clipuri publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți
(publicitate), promovare de evenimente speciale
(publicitate), publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare, în format electronic.

(210) M 2021 01765
(151) 05/03/2021
(732) RADAJUICE SRL, STR. IOAN

SLAVICI, BL. D3, AP. 7, SAT
SINMARTIN, JUD. BIHOR, COM
SINMARTIN, BIHOR, ROMANIA

(540)

EMYR SUC DE MERE
100% NATURAL

FĂRĂ CONSERVANŢI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 05.07.13; 26.01.01;
24.09.03

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #171916), portocaliu deschis
(HEX #ffbf15), galben deschis
(HEX #f8ed45), galben închis (HEX
#a3b150), portocaliu (HEX #ba9c42),
verde (HEX #59852c)

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor, citronadă, siropuri
pentru băuturi nealcoolice, concentrate pentru
preparat băuturi de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
extracte pentru prepararea băuturilor, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
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gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
cu guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical), băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi izotonice, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), 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 nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe bază
de fasole mung, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază de
prune afumate, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, băuturi sport cu electroliți,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), ramune
(băuturi răcoritoare japoneze), punci nealcoolic
din fructe de kaki uscate cu scorțișoară
(sujeonggwa), punci nealcoolic, punci de orez,
nealcoolic (sikhye), punci de fructe, nealcoolic,
baze nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri
fără alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
fermentată), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
șerbeturi din fructe (băuturi), smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe), smoothie-uri, sorbete sub
formă de băuturi, sorbeturi (băuturi), vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, sucuri.

───────

(210) M 2021 01766
(151) 05/03/2021
(732) ALEXANDRU LIVIU

GHEORGHIȚĂ, STR. VERZĂRIEI
NR. 8A, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

L'Atelier Maison DADOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.07

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

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, buchete şi aranjamente
din flori naturale, prospete sau uscate, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, arbori, tufe,
arbusti, brazi de crăciun, ierburi de grădină,
proaspete (plante), flori prospete sau uscate
pentru decorare, ghirlande din flori naturale,
plante proaspete sau uscate pentru decorare,
flori taiate, coroane din flori naturale, flori
proaspete comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte 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,
servicii de comerţ în spaţiu fizic şi/ sau online,
cu amănuntul şi/sau cu ridicata, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
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cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
publicitate on-line într-o rețea de calculatoare.
38. Servicii de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmiterea electronică a comenzilor pentru
florari, comunicare prin bloguri online, trimitere,
recepție și retrimitere de mesaje electronice,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea şi livrarea
bunurilor, livrarea de mărfuri comandate
prin corespondență, livrarea de flori,
reîncărcarea de distribuitoare automate și
aparate automate, împachetarea cadourilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de aranjare
a florilor, servicii de aranjament floral, servicii
de floristică, servicii de design floral, florării,
amenajarea de grădini, amenajare peisagistică,
servicii de design peisagistic, închiriere de
flori şi aranjamente florale, servicii de îngrijire
a plantelor, gradinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, servicii de
realizare aranjamente florale, confectionarea
de coroane, cultivarea plantelor, servicii de
pepinieră.

───────

(210) M 2021 01768
(151) 05/03/2021
(732) ION ȘERBAN DOBRONĂUȚEANU,

STR. BANUL ANTONACHE
NR.52-60, SC.E, ET.1, AP.4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Biborțeni Dă viață din 1871

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.01.30; 02.03.08; 02.03.24;
03.01.08; 03.01.28; 06.01.02; 19.07.12;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:bej, albastru, verde,
maro, gri

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealele biborțeni, biborțeni - bățani.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, functii de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte 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-
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urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei
piețe on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, marketing, cercetare de marketing.

───────

(210) M 2021 01769
(151) 05/03/2021
(732) GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT SRL, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU, NR. 9B, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100342,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPING CORNER
BY CRASTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.03.01; 26.11.08; 26.04.06

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

4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, lubrifianți
și unsori industriale, ceară și lichide, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, prelucrare administrativă pentru

comenzi de achiziție, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, condiționarea și
purificarea aerului și a apei, producerea energiei,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
carton, aplicare de desene în relief pe suprafețe
de tablă, aplicare de modele în relief pe
suprafețe de hârtie, aplicare de monograme
pe îmbrăcăminte, asamblare de materiale la
comandă pentru terți, asamblare personalizată
de produse pentru terți, croitorie (confecții
la comandă), servicii de cusut artizanal și
croitorie, fabricare de elemente de construcție
din oțel la comandă, fabricare la comandă
de mobilier, fabricare la comandă de produse
de fierărie, fabricare la comandă de unelte
pentru alte persoane, fabricarea la comandă
de componente termoplastice, fabricație la
comandă de componente turnate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de sigilii,
gravarea șabloanelor, imprimare 3d, imprimare

personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, inscripționarea
panourilor indicatoare, îmbinarea componentelor
folosind adezivi, preparare personalizată de
suplimente alimentare pentru oameni, servicii de
gravare pentru ștampile, servicii de reproducere
în 3d, servicii de transfer de picturi (imprimare),
tâmplărie, ștanțarea metalelor.

───────

(210) M 2021 01770
(151) 05/03/2021
(732) ORIGO MEDICAL DE SRL, SAT

SÂNCRAIU NR. 183, JUDETUL
CLUJ, COMUNA SÂNCRAIU,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

FARMASKIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0074BC)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste produse,
servicii de comercializare de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
comenzi online computerizate în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizate pe un
site web, într-o rețea de telecomunicații globală
sau locală, furnizarea unui ghid de publicitate , de
căutare online, cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet referitor la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii in legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizare de recomandări pentru produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,

echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizare de informații prin internet privind
produsele medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
41. Servicii de publicare on-line cu excepția
textelor publicitare, publicare și editare de
materiale tipărite cu excepția textelor publicitare,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare cu excepția textelor publicitare,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, furnizarea de informații
despre produsele medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, furnizarea de informații
despre produse si medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale prin intermediul
unei baze de date computerizate online,
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online în legătură cu produsele
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de scriere pentru bloguri în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
42. Găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
creare şi întreţinere de bloguri (pagini de internet
personale de tip jurnal) pentru terţi despre
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/03/2021-07/03/2021

(210) M 2021 01771
(151) 05/03/2021
(732) ORIGO MEDICAL DE SRL, SAT

SÂNCRAIU NR. 183, JUDETUL
CLUJ, COMUNA SÂNCRAIU,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

ORIGO MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0074BC)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale pentru produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
marketing de produse și servicii pentru
alte persoane in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de agenții de import-export, servicii de
intermediere în afaceri privind comercializarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de administrare
a afacerilor în domeniul sănătății în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, gestiune administrativa
a cumparaturilor de produse on line pe
reteaua de internet, referitoare la produse

medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
gestiunea afacerilor comerciale în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de achiziţie, vânzare, import
şi export de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de asistență administrative
în domeniul sănătății, pentru gestionarea
stocurilor de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizarea
de recomandări consumatorilor, în scopuri
comerciale, de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizarea de
asistență pentru produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, consiliere
comercială cu privire la produse în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, prezentări de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale
cu scop comercial, servicii de publicitate
pentru produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet in
legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
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accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale (publicitate),
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare) in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
in legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
pentru terți de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii in legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți în legătură
cu cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,

echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri
cu legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale.
38. Difuzare şi transmisie de informaţii
prin reţele sau internet referitoare la
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, distribuire de date sau imagini
audiovizuale, printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea accesului la blog-uri în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizarea accesului la pagini web
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
transmitere de informații în materie de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
44. Servicii de furnizare de informații medicale
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații referitoare la medicină,
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furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medical în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
consultanță și servicii de informații în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de furnizare de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii consultative privind produsele
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de asistență tehnică medicală privind
produsele medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale.

───────

(210) M 2021 01773
(151) 05/03/2021
(732) DISTILAND MARAMURES SA,

STR. SOMES NR.44, JUDETUL
MARAMURES, SEINI, 500198,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. 9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PLOSCA

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

33. Lichior de anason, lichior de aniset, aperitive
alcoolice, arak , arac, băutură alcoolică distilată
pe bază de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia
berii, băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri, curacao,
lichioruri şi spirtoase, digestive, băuturi distilate,
esenţe alcoolice cu excepția uleiurilor esențiale,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,

gin, hidromel - mied, kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
din orez, rom, sake, bauturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin.

───────

(210) M 2021 01779
(151) 06/03/2021
(732) IPERCOMP EXIM, STR. TRAIAN

VUIA NR. 97, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400396, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING, STR.
DUNARII NR. 25, AP.5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DERBY

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

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

1. Aditivi pentru carburanți auto.
2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lem¬nu¬lui,
mate¬riale pentru vopsit, inclusiv diluanți.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, produse
pentru absorția, umezirea și legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină și motorină pentru
motoare).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
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vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, părţi de automobile şi accesorii,
roţi de maşină, cauciucuri, părţi şi accesorii
pentru vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă.
17. Cauciuc, gumă, azbest, mică, inclusiv silicon
și produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanare, de umplutură, materiale
izolante.
27. Covorașe auto.

───────

(210) M 2021 01781
(151) 06/03/2021
(732) VANCSA B&G CARAVAN,

STR.EMINESCU MIHAI NR.
12A, JUD. COVASNA, TARGU
SECUIESC, 525400, COVASNA,
ROMANIA

(540)
pieserulote

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

35. Servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet

───────

(210) M 2021 01782
(151) 06/03/2021
(732) DAVIES DELIVERY, STR. BȂRC

1 NR.10B, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400401, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII NR.25, AP.5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)
CRUNCHERY

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

39. Livrarea de produse alimentare la domiciliu.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de alimentaţie publică cu livrare la
domiciliu(exceptând transportul acesteia).

───────
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(210) M 2021 01784
(151) 07/03/2021
(732) PIXEL DENTAL LAB SRL,

STR. NUFERILOR NR.40-48,
BL.B2,SC.G,ET.P,AP.1,CAM.1,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Pixel Dental Lab

44. Stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, stomatologie

───────

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

10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate la
fabricarea dinților artificiali, instrumente utilizate
pentru fixarea dinților artificiali, dispozitive
pentru calmarea durerilor provocate de
erupția dinților, aparate ortodontice (aparate
dentare) pentru îndreptarea dinților, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate pentru utilizare în reconstrucția dinților,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, coliere
pentru dentiție pentru ameliorarea durerilor
cauzate de erupția dinților, folie extensibilă
pentru izolarea dinților în timpul lucrărilor
dentare, aparate pentru șlefuirea dinților utilizate
de medici stomatologi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01



Erată  
Referitor la depozitul M 2021/01597 din 01.03.2021, publicat pe data de 08.03.2021, 

dintr-o eroare materiala s-a omis publicarea clasei de servicii 39, astfel, clasa 39 este:  Clasa 39: Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii; transportul aerian; închirierea de aeronave; închirierea de motoare de aeronave; transportul cu ambulanţa; transportul cu maşini blindate; transportul cu barja; închirierea de ambarcaţiuni; transportul cu ambarcaţiunile; depozitarea de ambarcaţiuni; rezervarea locurilor de călătorie; servicii de îmbuteliere; transportul cu autobuzul; închirierea de maşini; transportul cu maşina; parcarea de maşini; servicii de folosire în comun a maşinii; aprovizionarea distribuitoarelor automate; depozitare de bagaje; organizare de servicii de transport de pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul unei aplicații online; pilotarea dronelor civile; aranjarea formalităților pentru vize și documente de călătorie pentru persoanele care călătoresc în străinătate; servicii de folosire în comun a autovehiculelor; cărăuşie; umplerea bancomatelor cu numerar; servicii de şoferie; colectarea de bunuri reciclabile (transport); servicii de curierat (mesaje sau mărfuri); organizarea de croaziere; livrarea bunurilor; livrarea ziarelor/ livrarea de ziare; livrarea bunurilor prin comandă poştală; distribuirea de energie; închirierea clopotelor de scufundare; închirierea costumelor de scufundare; furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie; închirierea de vitrine de vin electrice; distribuirea de energie electrică; însoţirea turiştilor; transportul cu feribotul; livrarea de flori; francarea corespondenţei; închirierea congelatoarelor; transportul de mărfuri (transportul maritim de bunuri); servicii de transportator (expeditor) de mărfuri; servicii de agenţie de transport (expediere (Am)/servicii de agenţie de transport; transportul de mărfuri; închirierea de garaje; împachetarea cadourilor; operaţiuni de încărcare-descărcare; depozitarea de bunuri; depozitare/înmagazinare; informaţii despre depozitare; închirierea containerelor de depozitare; transportul cu taxiul; remorcare; închirierea de tractoare; furnizarea de informaţii despre trafic; transportul cu tramvaiul; servicii de transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice; transportul prin conducte; transport; transportul turiştilor; transportul şi depozitarea deşeurilor/ transportul şi depozitarea gunoaielor; servicii de broker de transport; rezervări de transport; organizarea transportului pentru deplasările turistice; informaţii despre transport; logistica transporturilor; transportul de mobilier; rezervări de călătorie; salvare subacvatică; descărcarea încărcăturilor; servicii de remorcare în cazul avarierii vehiculelor; închirierea de vehicule; închirierea de portbagaje cu montare pe capota vehiculului; închirierea de depozite; alimentarea cu apă; distribuirea apei; închirierea scaunelor cu rotile; împachetarea bunurilor. 


