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Cereri Mărci publicate în 13/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01836 06/04/2021 AURELIAN - IOAN DRAGOMIR local food & coffee

2 M 2021 02641 06/04/2021 RADU SALADE RANOTY

3 M 2021 02775 06/04/2021 TREND ENTERTAINMENT SRL GUAVA

4 M 2021 02776 06/04/2021 STELIAN-MIRCEA OLARU Suento by gram KITCHEN BAR
URBAN ESCAPE

5 M 2021 02777 06/04/2021 SILSOL MODERN CONCEPT
SRL

Perfect

6 M 2021 02778 06/04/2021 S.C. MYTEK BUSINESS
CENTER S.R.L.

Împreună prin tehnologie!

7 M 2021 02779 06/04/2021 DEDEMAN SRL

8 M 2021 02780 06/04/2021 MIHAI TRAISTARIU Balul Gospodarilor cu MIHAI
TRAISTARIU

9 M 2021 02781 06/04/2021 DEDEMAN SRL Cartezia

10 M 2021 02782 06/04/2021 BRINK'S CASH SOLUTIONS
(RO) S.R.L.

Pay Complete

11 M 2021 02783 06/04/2021 BRINK'S CASH SOLUTIONS
(RO) S.R.L.

Cash Complete

12 M 2021 02784 06/04/2021 COLTEA IMPORTS SRL N BASICS

13 M 2021 02785 06/04/2021 BOGDAN ANDREI CUMPERIO

14 M 2021 02786 06/04/2021 SC RIVIERA BIKE S.R.L. KaMRaD

15 M 2021 02787 06/04/2021 PAUL GABOR - ILIESCU ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ

16 M 2021 02788 06/04/2021 BEST LABOR SOLUTION SRL Griller

17 M 2021 02789 06/04/2021 CĂLIN - ALEXANDRU HASNAȘ Călinacho

18 M 2021 02790 06/04/2021 SMART SERVICE INSTAL SRL EadGrup.ro Proiectare - Executie
- Service

19 M 2021 02791 06/04/2021 DRAGOSTAL TITAN GUARD
SRL

DRAGOSTAL TITAN GUARD

20 M 2021 02792 06/04/2021 EVOLUTION GUARD SRL EVOLUTION GUARD

21 M 2021 02794 06/04/2021 NETAGRO SRL SUSȚINEM AGRICULTURA

22 M 2021 02796 06/04/2021 ASOCIATIA ALATURI DE
VETERANII SI VADUVELE DE
RAZBOI

ALĂTURI DE EROI

23 M 2021 02797 06/04/2021 ECOGREEK SRL ECO GREEK ESTI CEEA CE
MANANCI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 02798 06/04/2021 NETAGRO SRL BIOBORE

25 M 2021 02799 06/04/2021 INSPIRE CONCEPT SRL Homemade Spa

26 M 2021 02800 06/04/2021 ADAR GOLAD CÂINE RĂU

27 M 2021 02801 06/04/2021 NETAGRO SRL BIOSTART TOP

28 M 2021 02802 06/04/2021 NETAGRO SRL NUTRIGREEN SK

29 M 2021 02803 06/04/2021 NETAGRO SRL EKOLIST CEREALE

30 M 2021 02804 06/04/2021 NETAGRO SRL EKOLIST OLEAGINOASE

31 M 2021 02805 06/04/2021 NETAGRO SRL EKOLIST PORUMB

32 M 2021 02806 06/04/2021 CASA PESCARULUI ISCUSIT
S.R.L.

CASA PESCARULUI ISCUSIT
GUSTUL FAMILIEI TALE
EST.2021

33 M 2021 02808 06/04/2021 MARIUS-CĂLIN MARINOFF medhoff PROTECTION AND
RESPONSABILITY

34 M 2021 02809 06/04/2021 ALEXANDRA MARIN Ikigai

35 M 2021 02810 06/04/2021 ECOTEX TNT TRADE SRL Probags

36 M 2021 02811 06/04/2021 THEODOR-PETRIȘOR
ARĂŢOAEI

apt

37 M 2021 02813 06/04/2021 ECOLEDURI MAD SRL MAD ECO LEDURI

38 M 2021 02814 06/04/2021 CM FUTURE TECHNOLOGIES
S.R.L.

YOUTIFUL BE YOUTIFUL BE
YOURSELF

39 M 2021 02815 06/04/2021 MG METAL SOFT SRL CYNOS

40 M 2021 02816 06/04/2021 S.C. DEMOTEKS MEDIKAL
S.R.L.

demoteks

41 M 2021 02817 06/04/2021 GARDINEA DOMAIN SRL GARDINEA DOMAIN

42 M 2021 02818 06/04/2021 NATURE COLOURS SRL V - Age

43 M 2021 02819 06/04/2021 IC CONSULTING SRL EC GARDEN

44 M 2021 02820 06/04/2021 ACS INSPIRATION S.R.L CĂSUȚA cu flori

45 M 2021 02823 06/04/2021 PEOPLE2PEOPLE, S. R. O. Wilio

46 M 2021 02824 06/04/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cârnați de la Conac
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(210) M 2021 01836
(151) 06/04/2021
(732) AURELIAN - IOAN DRAGOMIR,

STR. GENERAL ERIMIA
GRIGORESCU NR. 9, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

local food & coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 02641
(151) 06/04/2021
(732) RADU SALADE, STR. OCTAVIAN

GOGA, NR. 45, AP. 2, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
RANOTY

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

7. Roboți industriali, separatoare robotice,
compresoare robotice, roboți de bucătărie,
roboți de cusut, roboți de transport, mașini
robotice de ambalat, mecanisme robotice
pentru transportare, mecanisme robotice pentru
transport, mecanisme robotice pentru ridicare,
roboți pentru mașini-unelte, roboți folosiți
în industrie, roboți de uz industrial, roboți
pentru manevrarea barelor, roboți electrici
de bucătărie, roboți pentru curățenie, roboți

pentru sudură, mașini de întindere, roboți
industriali, mașini robotizate de branșare,
aparate de sudură robotizate, mașini robotizate
de finisare, mașini robotizate de curățare,
mașini robotizate pentru vopsit, mașini robotizate
pentru etichetare, aparate robotizate pentru
manipularea materialelor, mașini robotice de
ștanțat, electrice, roboți industriali autonomi de
interior, roboți industriali folosiți în fabricație,
roboți pentru menaj de uz casnic, roboți de
curățenie de uz casnic, roboți pentru transferul
pieselor de prelucrat, brațe robotizate de uz
industrial
9. Adaptoare ethernet, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, adaptoare
electrice, cabluri adaptoare (electrice),
adaptoare pentru prize, adaptoare de baterii,
conectoare adaptoare (electrice), adaptoare
pentru imprimante, adaptoare pentru cabluri,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de
radiofrecvență, adaptoare de rețele informatice,
adaptoare de curent alternativ, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective
foto, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de carduri pentru
calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
test pentru verificarea circuitelor imprimate,
adaptoare pentru conectarea telefoanelor la
aparate auditive, adaptoare pentru accesul la
rețele fără fir, adaptoare ca pentru aparatele
de jocuri electronice portabile, inele adaptoare
pentru atașarea obiectivelor la aparatele foto,
chei hardware usb (adaptoare de rețea fără fir),
adaptoare de curent electric destinate utilizării
cu priza brichetă auto, adaptoare ca pentru
aparatele de jocuri video de larg consum, cablu
coaxial, cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri
optice, cabluri usb, cabluri scart, cabluri video,
cabluri audio, cabluri prelungitoare, cabluri
electronice, cabluri electrice, modemuri cu cablu,
joncțiuni de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
pentru imprimante, cabluri pentru calculatoare,
cabluri de telecomunicații, cabluri telefonice
electrice, cabluri pentru modem, cabluri de
microfon, cablare de rețea, conectori de cabluri,
cabluri de conectare, cabluri usb luminoase,
cabluri pentru boxe, cabluri pentru antene,
cabluri și fire, cabluri pentru baterii, cabluri
cu manșon, cabluri de curent, mănunchiuri
de cabluri, conexiuni de cablu (electricitate),
cabluri electrice de montare, conectoare pentru
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cabluri audio, cabluri de interfață electrice,
cabluri de fibră optică, cabluri din fibră optică,
cabluri cu fibră optică, cabluri cu banda plată,
fascicule de cabluri electrice, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, instalații de
cabluri electrice, testere de cabluri audio,
cabluri electrice de încărcare, cabluri electrice
pentru proiectoare, cabluri pentru sincronizarea
datelor, cabluri electrice de conectare, cablu
izolat pentru instalații electrice, capete pentru
cablu de telefon, convertoare pentru televiziune
prin cablu, receptoare pentru televiziune prin
cablu, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri de transmisie
pentru antenă, cabluri de extensie pentru telefon,
cabluri electrice rezistente la căldură, cabluri
de conectare pentru telefon, cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, cabluri electrice folosite la
conectări, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
conectori cu fișă pentru cabluri electrice, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
cabluri pentru transmisia de semnale optice,
cabluri pentru interfețe multimedia de înaltă
definiție, cabluri electrice pentru transmiterea
de sunete și imagini, cabluri de semnal pentru
it/av și telecomunicații, transmițătoare optice
utilizate cu cabluri din fibră optică, cabluri
pentru interfețe multimedia de înaltă definiție
pentru proiectoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, bănci de încărcare, baze
pentru încărcare, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, module de încărcare
electronice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatoare
(încărcătoare pentru - electrice), încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcarea acumulatoarelor
electrice (aparate pentru -), dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, aparate
de control de încărcare pentru dispozitive
neintruzive, încărcătoare de baterii pentru
aparate de jocuri video pentru acasă,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, dispozitive cu
memorie, drivere pentru dispozitive, dispozitive
audio multicameră, dispozitive senzoriale

digitale, dispozitive de memorie, alarmă
(dispozitive de -), dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive programabile de control, dispozitive
pentru comutarea datelor, dispozitive pentru
localizarea cablurilor, dispozitive de înregistrare
radio, dispozitive periferice de calculator,
dispozitive de afișaj electronice, dispozitive
optice de comunicare, dispozitive pentru
recunoaștere vocală, dispozitive de control
numeric, dispozitive electrice de semnalizare,
dispozitive mobile de telecomunicații, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive portabile de
navigare, dispozitive pentru recunoașterea
caracterelor, sonerii (dispozitive de avertizare),
dispozitive electronice de imagistică, filtre pentru
dispozitive optice, dispozitive pentru controlul
mișcării, dispozitive pentru transmisie video,
dispozitive pentru procesarea datelor, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
pentru localizarea persoanelor, dispozitive de
navigație gps, dispozitive pentru conversia
de date, dispozitive cu memorie pentru
stocare, dispozitive pentru reglarea imaginii
color, dispozitive de intrare pentru calculatoare,
dispozitive pentru stocarea de date, dispozitive
pentru transmisie de date, dispozitive de
schimb de date, dispozitive electronice
de alarmă antiefracție, contoare inteligente,
lacăte inteligente, încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, brățări inteligente,
ceasuri inteligente, telefoane inteligente, inele
inteligente, ochelari inteligenți, carduri inteligente
codificate, sisteme de inteligență artificială,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, software de
inteligență artificială, încuietori inteligente pentru
uși, programe pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, afișaje pentru telefoane
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
carcase pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, software de recunoaștere
inteligentă a caracterelor, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, stații de andocare pentru telefoane
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inteligente, portaluri inteligente pentru stocare
definită prin software, portaluri inteligente pentru
pre-procesare de date, programe informatice
interactive bazate pe inteligență artificială,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente care se poartă
în combinație cu hainele, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, cartele care încorporează un circuit
electronic integrat (cartele inteligente), software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
software pentru integrarea inteligenței artificiale
și învățării automate în tehnologia de
lucru cu volume mari de date, roboți
telefonici, roboți pentru teleprezență, roboți
de învățământ, aplicații software pentru
roboți, roboți pentru supraveghere de
securitate, aparate electrice de comandă pentru
roboți, componente electronice, transformatoare
electronice, amplificatoare electronice, agende
electronice, scanere electronice, senzori
electronici, digitizoare electronice, aviziere
electronice, metronoame electronice, afisaje
electronice, etichete electronice, stilouri
electronice, table electronice, circuite electronice
imprimate, componente electronice optice,
agende personale electronice, organizatoare
electronice, conectoare electronice, memorii
electronice, încuietori electronice, calculatoare
electronice, dispozitive antifurt electronice,
circuite integrate electronice, întrerupătoare
tactile electronice, ecrane electronice tactile,
ecrane tactile (electronice), centrale telefonice
electronice, alarme electronice antiefracție,
software de comerț electronic și de
plăți electronice, panouri electronice pentru
notițe, huse pentru agende electronice,
sisteme electronice de intrare, servere
pentru poșta electronică, plăci de
circuite electronice, echipamente video,
echipamente fotografice, echipament audio
purtabil, difuzoare (echipamente audio),
echipamente pentru înregistrări audio,
echipamente de comunicare, echipamente
pentru audioconferințe, echipamente de
radiodifuziune, echipamente de telecomunicații,
echipamente audio pentru automobile,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, echipament de prelucrare a semnalelor,
echipamente de audio portabile, echipamente

pentru colectarea de date, suporturi pentru
echipamente de calculator, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente de
afișaj cu plasmă, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
de telefonie prin calculator, echipamente de
prelucrare a vocii, echipamente de procesare
a datelor, stații de lucru (echipament de
calculator), echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente de testare
pentru aparate electronice, modemuri de
comunicare, rețele de comunicații, controlere de
comunicații, aparate pentru comunicații video,
aparate pentru comunicare haptică, bijuterii care
comunică date, aparate de comunicatii portabile,
terminale pentru comunicații mobile, aparate
de comunicație fără fir, sisteme de comunicații
la cască, aparate pentru transmiterea de
comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
dispozitive de comunicare in retea, microfoane
pentru dispozitive de comunicație, aparate
de comunicatie pentru vehicule, căști cu
microfon pentru comunicații, receptoare pentru
comunicarea de date, telefoane cu sisteme
de inter-comunicare incorporate, dispozitive
de comunicații electronice digitale portabile,
dispozitive electrice mobile de comunicații
digitale, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
ansambluri de baterii, baterii pentru telefoane,
baterii pentru vehicule, separatoare pentru
baterii, baterii reîncărcabile acționate solar,
baterii pentru telefoane mobile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule, surse
de alimentare portabile (baterii reîncărcabile),
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, telefoane digitale, telefoane
celulare, telefoane portabile, telefoane voip,
telefoane mobile, comutatoare telefonice,
transmițătoare telefonice, port telefon mobil,
căști pentru telefoane, telefoane celulare
digitale, telefoane de conferință, huse pentru
telefoane, telefoane de mașină, terminale de
telefonie, telefoane prin satelit, căști pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoane mobile, curele
pentru telefonul mobil, suporturi pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane (special adaptate),
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
sisteme de telefonie mobilă locală, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, stații de andocare
pentru telefoane mobile, economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, dispozitive
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„mâini-libere" pentru telefoane celulare, module
de afișare pentru telefoane mobile, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de
vedere sau de dexteritate, panouri digitale,
tablete digitale, proiectoare digitale, agende
digitale, personal digital assistant (PDA), rame
foto digitale, controlere electronice digitale,
tablete grafice digitale, imprimante color digitale,
lacăte cu amprentă digitală, procesoare digitale
de sunet, procesoare de semnale digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, aparate de transmisie
optică digitală, asistente personale digitale
(PDA), aparate pentru telecomunicații digitale,
aparate foto digitale compacte, suporturi digitale
de înregistrare, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de înregistrare digitală a vocii,
panouri de semnalizare cu afișaj digital, huse
pentru dispozitive digitale de ajutor personal,
aparate digitale de redare a sunetului, scanere
cu intrare și ieșire digitală, dispozitive electronice
digitale purtabile care permit accesul la internet,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (PDA), tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, comutatoare
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, aparate de formare de
imagini pentru amprente digitale, huse pentru
asistenți digitali personali (pda-uri), aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (dslr),
instalații de alarmă, instalații telefonice pentru
automobile, aplicatii mobile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea de site-
uri web, software de cinema de realitate virtuală,
software de realitate virtuală, software pentru
realitate augmentată, afișaje cu cristale lichide,
cristale de galenă (detectoare), oscilatoare cu
cristal de cuarț, oscilatoare cu cristale de
cuarț, cristale de referință pentru frecvență, lcd
(ecrane cu cristale lichide), puncte cuantice
(materiale semiconductoare cristaline), ecrane
de afișare cu cristale lichide, ecrane cu cristale
lichide (LCD) pentru sisteme home cinema, filtre

color pentru ecrane cu cristale lichide (lcd),
detectoare din cristal de galenă utilizate în
electronică, celule de energie solară din silicon
cristalin, proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale
lichide), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), oscilatoare cu cristal cu compensare de
temperatură, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment
cu ecrane cu cristale lichide, panouri tft-
lcd (tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu
cristale lichide), folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, monitoare
lcd, proiectoare lcd, panouri lcd, ecrane lcd
de dimensiuni mari, dispozitive de detectare,
software pentru detectarea incendiilor, aparate
pentru detectarea radiațiilor, aparate pentru
detectarea incendiilor, aparate pentru detectarea
gazelor, aparate pentru detectarea particulelor,
aparate pentru detectarea căldurii, instrumente
pentru detectarea traficului, aparate pentru
dragajul minelor (detectare), aparate și
instrumente de detectare, sisteme de detectare
a dronelor, aparate de detectare acustice
subacvatice, aparate pentru detectarea nivelului
apei, simulatoare tv pentru detectarea hoților,
aparate de măsurat pentru detectarea sateliților,
aparate de detectare cu raze infraroșii,
sisteme de detectare automată a dronelor,
senzori pentru detectarea de obiecte, alarme
pentru detectarea gazelor inflamabile, aparate
pentru detectarea banilor falși, software
pentru detectarea de riscuri, software pentru
detectarea de amenințări, senzori pentru
detectarea deschiderii și închiderii ușilor,
senzori pentru detectarea deschiderii și
închiderii geamurilor, detectoare nucleare pentru
detectarea particulelor de radiații, dispozitive
de laborator pentru detectarea secvențelor
genetice, aparate de detectare a scurgerilor
de apă, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele
de calculatoare, software pentru sisteme de
detectare a accesului neautorizat (IDS), software
pentru detectarea automată a proceselor
economice (APDP), aparate de detectare și
măsurare a distanței cu ajutorul razei coerente
(lidar) pentru vehicule, aparate pentru detectare
și măsurare cu impulsuri de lumină laser (lidar),
holograme, film holografic, ecrane holografice,
proiectoare holografice, aparate holografice,
discuri holografice, plăci holografice, imagini
holografice, aparate holografice de securitate,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, dispozitive de afișare de imagini
holografice montate pe cap, inele inteligente,
difuzoare inteligente, contoare inteligente,
ceasuri inteligente, ochelari inteligenți, software
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pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, software de inteligență artificială,
software pentru contracte inteligente, căști
pentru telefoane inteligente, cititoare de carduri
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, sisteme de
inteligență artificială, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
sisteme inteligente de înregistrare a distanței,
software de inteligență artificială pentru
supraveghere, software pentru procese de
fabricație inteligente, programe pentru sisteme
de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, comenzi de sistem pentru
procese de fabricație inteligente, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente
pentru pre-procesare de date, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software interactiv, terminale
interactive, software video interactiv, publicații
electronice interactive, aparate video interactive,
software de divertisment interactiv, table
electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator
interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,

sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, carduri inteligente codificate, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente, stații
de andocare pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, software de recunoaștere inteligentă
a caracterelor, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), ecrane de computer, ecrane de
proiecție, ecrane de afișare, ecrane de televizor,
ecrane electronice tactile, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,
ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile, filtre
optice pentru ecrane, monitoare cu ecran plat,
monitoare cu ecran tactil, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, interfețe seriale pentru
ecrane (dsi), software pentru economizor de
ecran, ecrane de afișaj cu leduri (LED), ecrane
cu diode emițătoare de lumină, economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
proiectoare digitale, agende digitale, panouri
digitale, emițătoare digitale, amplificatoare
digitale, indicatoare digitale electronice, servere
video digitale, servere audio digitale, convertor
analog-digital, scannere grafice digitale, tablete
grafice digitale, dispozitive senzoriale digitale,
controlere electronice digitale, medii de stocare
digitale, indicatoare de cuplu digitale, personal
digital assistant (PDA), panouri informative
digitale, fișiere digitale (podcast), procesoare
de semnale digitale, temporizatoare digitale
pentru ouă, cântare electronice digitale portabile,
aparate pentru telecomunicații digitale, pupitre
digitale de mixare, asistente personale digitale
(PDA), grafică digitală (software descărcabil),
suporturi digitale de înregistrare, procesoare
digitale de sunet, contoare de panou digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, genti pentru playere
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media digitale, software pentru stocare digitală
distribuită, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, imprimante color digitale pentru
documente, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de transmisie optică digitală,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate cu interfață audio digitale, dispozitive
electrice mobile de comunicații digitale, software
pentru furnizori de soluții digitale, aparate
de înregistrare digitală a vocii, carduri de
memorie secure digital (SD), panouri de
semnalizare cu afișaj digital, unități programabile
cu citire digitală, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, generatoare de funcții prin
sinteză digitală, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate digitale de
redare a sunetului, dispozitive de comunicații
electronice digitale portabile, dispozitive pentru
streaming-ul de suporturi digitale, programe de
calculator stocate în format digital, software și
platforme digitale de telefonie, scanere cu intrare
și ieșire digitală, software pentru prelucrarea
de imagini digitale, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, aparate de formare de imagini
pentru amprente digitale, comutatoare pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare (luminoase), panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri electronice pentru
notițe, panouri de comandă (electrice),
panouri de bord electrice, panouri de control
tactile, panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri de afișare electronice, panouri de
conexiune electrică, panouri din fibră optică,
structuri de panouri solare, panouri indicatoare
mecanice luminoase, panouri pentru distribuția
electricității, panouri de distribuție electrică,
panouri de afișaj electronic, panouri de

conexiuni (electrice), panouri plane de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de
afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de
afișaj din metal (luminoase sau mecanice),
panouri de afișaj cu oled (diodă organică
emițătoare de lumină), software pentru master
în educație, telefoane de conferință, software
pentru conferințe, software pentru conferințe
video
35. Furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), servicii de
preluare de mesaje vocale pentru abonați
telefonici, organizarea distribuirii de mostre
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, prelucrare a solicitărilor
telefonice de informații privind produsele și
serviciile promovate, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, administrare
comercială de programe de schimburi culturale
și educative, furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare si reviste,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, administrare comercială de
certificări profesionale (vocaționale), servicii
de consultanta in domeniul carierei (altele
decat cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de informații
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și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, publicitate online, publicitate
televizată, furnizare de spațiu publicitar în
medii electronice, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, servicii de inteligență competitivă,
prestarea de servicii de piață inteligentă, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
de licitații virtuale interactive, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 9,
16, 20, 25, 28 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare

comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
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fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale
37. Instalare de cabluri pentru acces la internet,
instalare de hardware și de cabluri pentru
accesul la internet, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de încărcare a bateriilor
de calculator și telefon, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, instalare de echipamente
audiovizuale, instalare de echipamente de birou,
închiriere de echipamente pentru reparații,
instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de comunicații,
întreținere de echipamente de comunicații,
servicii de reparații pentru echipamente
comerciale electronice, instalare de instrumente
de rețele de comunicații, înlocuirea bateriilor,
reîncărcare de baterii, servicii de încărcare
de baterii la telefoane mobile, reparații de
telefoane, instalații de telefonie, instalare de
linii telefonice, reparații de aparate telefonice,
instalarea și repararea telefoanelor, reparații sau
întreținere de aparate telefonice, reparare și
întreținere de telefoane inteligente, furnizare de
informații privind dezinfectarea receptoarelor de
telefon, servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, reparații de utilaje de
birou, reparații de dispozitive electrice, reparații
de aparate electronice, reparații de alarme
antifurt, instalații pentru telecomunicații, servicii
de instalații electrice, instalații de infrastructuri
de stocare, întreținere de aparatură electronică,
instalare de geamuri secundare, montare de

sticlă de geamuri, montare de geamuri (lucrări
cu sticlă), instalare de învelișuri protectoare
pentru geamuri, întreţinerea sistemelor de
comandă electrică pentru produse din sticlă
inteligentă, montarea panourilor de sticlă
decoraţiv-intelingente, crearea de spaţii private
38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (ivr),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de
fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin
terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului la
platforme de internet în scopul schimbului de
fotografii digitale, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit,
servicii de telecomunicații, respectiv, servicii isdn
(rețea cu servicii digitale integrate), închiriere
de facsimile, servicii pentru conferințe în rețea,
servicii de conferințe pe web
42. Servicii de inginerie în domeniul roboticii,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (saas),
găzduire de aplicații interactive, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, găzduire de facilități on-
line pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
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actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică
de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet pentru
stocarea de fotografii digitale, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice

───────

(210) M 2021 02775
(151) 06/04/2021
(732) TREND ENTERTAINMENT

SRL, STR. PAHARNICULUI NR.
15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GUAVA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02776
(151) 06/04/2021
(732) STELIAN-MIRCEA OLARU, ALE.

NEGRU VODA NR. 6, BL. C3,
SC. 2, ET. 7, AP. 43, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Suento by gram KITCHEN
BAR URBAN ESCAPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.
───────

(210) M 2021 02777
(151) 06/04/2021
(732) SILSOL MODERN CONCEPT

SRL, STRADA AFUMATI NR. 445,
JUDEȚUL ILFOV, PETRACHIOAIA,
077155, ILFOV, ROMANIA

(540)
Perfect

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

8. Ondulatoare electrice pentru păr (ustensile de
mână).
11. Lustre.
13. Pistoale cu aer comprimat (arme cu aer
comprimat).

───────
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(210) M 2021 02778
(151) 06/04/2021
(732) S.C. MYTEK BUSINESS CENTER

S.R.L., DRUMUL PADUREA
NEAGRA NR.19-85, BLOC CORP
19 A10, ET. 3, AP. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Împreună prin tehnologie!

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

9. Telefoane mobile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cabluri usb
pentru telefoane mobile, aplicații software pentru
telefoane mobile, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
folosite în vehicule, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
software înregistrat sau descărcabil pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane intelligente, căști pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
braille, huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, software înregistrat
sau descărcabil care permite transmisia de
fotografii către telefoane mobile, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
tapete descărcabile pentru calculatoare și
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, seturi de căști pentru telefoanele mobile,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoane
mobile, software înregistrat sau descărcacbil
de jocuri electronice pentru telefoane mobile,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,

telefoane mobile cu sisteme fax încorporate,
conectoare pentru telefoane mobile pentru
vehicule, ceasuri inteligente, aparate de
localizare a obiectivelor (electronice), aparate
de navigație pentru automobile, aparate pentru
localizarea obiectivelor (telescopice), compasuri
de navigație, busole magnetice, balize pentru
navigație, aparatură de navigație (sextanți),
aparate și instrumente de navigație, aparate
pentru supravegherea țintei (electronice),
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
aparate pentru localizarea vehiculelor, aparate
pentru localizarea obiectivelor (electronice),
aparate pentru localizarea obiectivelor
(electrice), etichete electronice, dispozitive
portabile de navigare, dispozitive portabile
de urmărire a activității, echipament de
navigație, busole, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, computere de bord pentru
automobile, dispozitive de control pentru
navigația audio-video a mașinii, dispozitive de
navigat prin satelit, adaptoare USB, aparate
de controlare a temperaturii (întrerupătoare
electrice), aparate de control al căldurii
(întrerupătoare) pentru vehicule, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
agenți de curățare pentru benzi magnetice,
amortizatoare de vibrații pentru echipamente
electronice audio, amplificatoare de frecvență
audio, aparate de redare cu bandă, aparate de
reproducere a filmelor, aparate de înregistrare
a sunetelor și imaginilor, aparate audiovizuale
folosite în scopuri didactice, aparate pentru
prelucrarea filmelor, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare inteligente, difuzoare fără fir
cuplabile, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
cutii pentru playere portabile multimedia, cutii
pentru filme, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cititoare CD portabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, camere video activate
prin mișcare, camere de filmat pentru
filme cu auto-developare, CD-uri de curățare
a lentilelor laser, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, ochelari 3D,
monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, indicatoare laser tip pointer, indicatoare
luminoase tip pointer, lentile, genti pentru
playere media digitale, huse pentru dvd
playere, echipamente fotografice, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil, dvd
playere, dvd playere portabile, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
aparate de radio, telecomenzi multifuncționale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru playere audio digitale,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
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vehicule, sisteme electronice de distribuire de
semnale audio/video, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme audio-vizuale, servere video, servere
video digitale, servere audio digitale, receptoare
audiovizuale, receptoare pentru televiziune
prin cablu, receptoare (audio, video) fără
fir, playere multimedia pentru mașini, playere
multimedia, playere video digitale, player
portabil multimedia, playere MP4, playere
media mobile care se poartă în combinație
cu hainele, vizoare optice, uscătoare de
film, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, unități
de CD-ROM, transmițătoare fm, telecomenzi
pentru televizoare, amplificatoare video, afișaje
pentru vehicule, afișaje pentru radar, aparate
cinematografice, aparate de proiectare de
fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de monitorizare pentru televiziune,
aparate de editare pentru filme cinematografice,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări de
filme, camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de luat vederi pentru televiziuni
cu circuit închis, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, aviziere iluminate, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, aparatură
pentru editarea imaginilor video, aparatură TV
de recepționare prin satelit, aparate video
interactive, aparate video, aparate pentru
producția de film, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de supraveghere vizuală, aparate
TV, aparate de televiziune cu circuit inchis,
aparate de transmisie și recepție pentru difuzare
de programe de televiziune, căști pentru realitate
virtuală, căști de vizualizare stereoscopică în 3D,
căști de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare monoscopică în 2D, căști de
vizualizare monoscopică, corectoare ale bazei
de timp, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, controlere pentru
monitoare video, casete luminoase, cititoare
de cărți electronice, camere video portabile,
camere video de supraveghere, camere video
360º, camere de unghi mort pentru autovehicule,
camere de televiziune, ecrane de afișaj cu
leduri (LED), ecrane, ecrane cu cristale lichide
(LCD) pentru sisteme home cinema, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de
televizor, filtre optice pentru panou de afișare
cu plasmă, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de afișare
adaptate pentru utilizarea la televizoare, ecrane

video, ecrane tactile, filtre anti-reflex pentru
ecrane de televizor și calculator, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane de televizor,
ecrane lcd de dimensiuni mari, ecrane de
computer, monitoare, lentile fotografice, lcd
(ecrane cu cristale lichide), interfoane cu
afișaj video, indicatoare electrice, indicatoare
digitale electronice, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, panouri de afișare electronice,
obiective pentru camere video, panouri de
afişaj cu leduri (LED), monitoare video, playere
și recordere video combinate, procesoare
videocolor, panouri publicitare iluminate, panouri
publicitare electronice, panouri publicitare
(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri digitale, rame foto digitale, proiectoare
multimedia, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare home cinema, proiectoare
cu focalizare automată, proiectoare lcd,
proiectoare LCD (cu ecrane cu cristale
lichide), proiectoare cinematografice, televizoare
de mașină, televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
televizoare cu protocol de identificare (IP
- Internet Protocol), televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu plasmă, televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare
cu diode organice emițătoare de lumină
(OLED-uri), televizoare cu ecran cu cristale
lichide (LCD), televizoare cu dmb (difuziune
multimedia digitală), televizoare, televizoare
UHD (ultra înaltă definiție), table electronice
de scris, suporturi de perete adaptate pentru
ecrane de televizor, suporturi pentru camere
video, suporturi pentru televizoare, sisteme
home cinema, sisteme de navigație auto
cu afișaje interactive, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
simulatoare de mișcare pentru realitatea virtuală
(VR), sisteme de conducere auto autonomă
dotate cu afișaje interactive, videocasetofoane,
videoproiectoare, video recordere, unități de
afișare video, echipamente de protecție și
siguranță, aparate de semnalizare, aparate
de control contra incendiului, aparate de
protecție împotriva incendiilor, aparate mecanice
pentru salvarea de vieți, accesorii de protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, costume de supraviețuire,
costume de pericol biologic, cizme de protecție
împotriva focului, cizme de protecție împotriva
accidentelor, cizme (încălțăminte de protecție),
capsule de salvare în caz de catastrofe
naturale, cagule ignifuge, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
geci de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, filtre pentru măști
respiratorii, filtre pentru măști respiratorii (non-
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medical), încălțăminte de protecție împotriva
pericolelor biologice, măști pentru respirație,
măști de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, telecomenzi universale, transmițătoare
(telecomunicații), telecomenzi cu infraroșu,
aparate pentru telecomunicații digitale, aparate
de telecomunicații portabile, aparate mobile
de telecomunicații, dispozitive mobile de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
programabile, transmițătoare radio pentru
telecomenzi, telecomenzi pentru sisteme
multimedia, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru jucării
zburătoare, software de telecomunicatii, aparate
de telecomunicații, hardware de calculator
pentru telecomunicații, aparate de telecomandă
pentru iluminat, siguranțe (pentru aparate
de telecomunicații), antene pentru rețele
de telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, programe de
calculator folosite în telecomunicații, polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, cabluri de semnal pentru IT/AV
și telecomunicații, telefoane, telefoane digitale,
telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane de mașină, telefoane cu internet,
telefoane de conferință, telefoane celulare
digitale, căști pentru telefoane, huse pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
prin satelit, conectoare pentru telefoane,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, programe
pentru telefoane inteligente, tastaturi pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), telefoane inteligente sub
formă de ochelari, surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, telefoane

mobile cu tastaturi și numere mari care ajută
utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de
dexteritate, aparate de copiere si imprimare,
masini automate de sortat si numarat bani,
scanere 3D, scanere electronice, mouse-uri
scaner, scanere de imagini, scanere portabile,
scanere mobile pentru documente, scanere
pentru coduri de bare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare de concursuri în scopuri
publicitare, asistență în marketing, asistență
în domeniul promovării firmelor, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
publicitate și marketing, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
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referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de bronzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii
de vanzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de ridicata
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vanzare cu amanuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
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servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii prestate online de un

magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, prelucrare şi
organizare administrativă de comenzi prin poştă,
prezentare de produse în medii de comunicare
în scopuri de comerţ cu amănuntul, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
organizare de expoziţii în scop comercial,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
comandarea de produse din aplicaţii mobile
publicitate, administrarea afacerilor, servicii de
fidelizare, motivare si recompensare, servicii de
cercetare de piata privind fidelizarea clientilor,
promovare a vânzarilor prin programe de
fidelizare a clientilor, organizare, gestionare
si monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienti, servicii de fidelizare de clienti
în scopuri comerciale, promotionale si/sau
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata si cu
amanuntul, management de afaceri comerciale,
managementul relatiei cu clientii, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de anunturi
publicitare pentru pentru terti, servicii de analiză
a reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.

───────
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(210) M 2021 02779
(151) 06/04/2021
(732) DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI 8, JUDEȚUL BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.16; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roșu, roz, portocaliu, negru

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 02780
(151) 06/04/2021
(732) MIHAI TRAISTARIU, STR.

DEZROBIRII 124, BL. IS 2,
SC. A, AP. 103, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900280, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Balul Gospodarilor cu
MIHAI TRAISTARIU

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 24.17.10; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Divertisment, servicii culturale, furnizare
de emisiune TV, organizarea de concerte,
spectacole, evenimente culturale artistice.

───────

(210) M 2021 02781
(151) 06/04/2021
(732) DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI 8, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Cartezia
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 03.07.10; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, roz, portocaliu

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 02782
(151) 06/04/2021
(732) BRINK'S CASH SOLUTIONS (RO)

S.R.L., ŞOS. PIPERA NR. 42,
ET. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUŞEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Pay Complete

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

6. Seifuri metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, cutii din metal comun,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
lăzi metalice / containere metalice, grilaje din
fier pentru uși, grilaje din fier pentru ferestre,
încuietori metalice, zăvoare metalice, încuietori
metalice, altele decât cele electrice, încuietori
metalice pentru vehicule, containere pentru
ambalare din metal, broască cu închidere
automata.
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii
de planificare a programărilor (funcții de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, evaluări ale afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terți, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, analiza

costurilor, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, servicii de relații media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de telemarketing.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, furnizarea de seifuri
de depunere pentru primirea de valută și alte
venituri de la tranzacții la puncte de vânzare,
colectarea, consolidarea și raportarea veniturilor
din depozite în seifuri, servicii de manipulare a
numerarului și de schimb de cambii.

───────

(210) M 2021 02783
(151) 06/04/2021
(732) BRINK'S CASH SOLUTIONS (RO)

S.R.L., ŞOS. PIPERA NR. 42,
ET. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUŞEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Cash Complete

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

6. Seifuri metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, cutii din metal comun,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice),
lăzi metalice / containere metalice, grilaje din
fier pentru uși, grilaje din fier pentru ferestre,
încuietori metalice, zăvoare metalice, încuietori
metalice, altele decât cele electrice, încuietori
metalice pentru vehicule, containere pentru
ambalare din metal, broască cu închidere
automata.
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii
de planificare a programărilor (funcții de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, evaluări ale afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
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intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terți, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, analiza
costurilor, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, servicii de relații media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de telemarketing.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, furnizarea de seifuri
de depunere pentru primirea de valută și alte
venituri de la tranzacții la puncte de vânzare,
colectarea, consolidarea și raportarea veniturilor
din depozite în seifuri, servicii de manipulare a
numerarului și de schimb de cambii.

───────

(210) M 2021 02784
(151) 06/04/2021
(732) COLTEA IMPORTS SRL, STR.

LUNGA, NR. 2, JUD. BRAŞOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

N BASICS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, albastru închis, turcoaz, negru

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, termometre de
uz medical, tuburi bucale, dușuri bucale electrice

utilizate de medici stomatologi, irigatoare de uz
medical, irigatoare orale utilizate în stomatologie,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic.

───────

(210) M 2021 02785
(151) 06/04/2021
(732) BOGDAN ANDREI, STR. CRISUL

REPEDE 38, VILA 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)
CUMPERIO

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

35. Servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerilor, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți închiriere
de echipamente și mașini de birou, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/04/2021

servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare închirierea de
material publicitar, publicitate radio înregistrarea
comunicărilor și datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,

scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-
uri pentru terți, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.

───────
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(210) M 2021 02786
(151) 06/04/2021
(732) SC RIVIERA BIKE S.R.L., STR.

LT. MAJ. AV. TĂNASE BANCIU,
NR. 12, JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, 077180, ILFOV,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-
DUL. CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, ROMANIA

(540)

KaMRaD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.05.02

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

clase:
7. Utilaje agricole, unelte agricole, altele
decât cele acționate manual, pompe de aer
(instalaţii de garaj), mașini pentru aspirarea
aerului, aparate de sudură cu arc electric,
aparate de tăiere cu arc electric, bătătoare
electrice, mașini de batere, mașini de îndoit,
mașini pentru ascuțirea lamelor (şlefuire) /
maşini de şlefuit, lame (componente ale
maşinilor), mixere, electrice, pentru uz casnic,
suflante, perii, acţionate electric (componente
ale maşinilor), vinciuri, fierăstraie cu lanţ,
dălţi pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), maşini şi aparate pentru curăţare,
electrice, dispozitive de curăţare cu abur,
foarfeci de tăiat (maşini), motoare cu aer
comprimat, maşini cu aer comprimat, pompe
cu aer comprimat, compresoare (maşini),
betoniere (maşini), mecanisme de comandă
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru maşini, motoare, elemente de
comandă pneumatice pentru maşini, motoare,
transportoare (maşini), macarale (dispozitive
de ridicare şi avansare), cultivatoare (maşini),
generatoare de curent, freze (maşini), maşini
de tăiat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente

ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), motoare de
acţionare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, instalaţii de evacuare a prafului pentru
curăţenie, instalaţii de îndepărtare a prafului
pentru curăţenie, mașini de vopsit, electrozi
pentru maşinile de sudat, aparate de ridicare,
lanţuri de ridicare (componente ale maşinilor),
elevatoare (ascensoare), generatoare de curent
în caz de urgenţă, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), alimentatoare
(componente ale maşinilor), maşini de umplere,
mori de măcinat făina, generatoare de
energie electrică, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), pistoale de lipit,
electrice, maşini pentru decorticarea cerealelor /
maşini pentru decorticarea grânelor / maşini
pentru decorticarea cerealelor şi grânelor,
separatoare de cereale, răzătoare pentru
legume, maşini de şlefuit, pietre de şlefuit
(componente ale maşinilor) / discuri de ascuţit,
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, mașini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcare
şi descărcare, maşini de manipulare, automate
(manipulatoare), maşini de recoltat / maşini de
cosit şi secerat, aparate de spălat cu înaltă
presiune, mecanisme de ridicat, incubatoare
pentru ouă, cricuri (maşini), cricuri pneumatice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
cuțite, electrice, mașini de tuns iarba, pompe de
lubrifiere, lubrifianţi (componente ale maşinilor),
mașini de tocat carne, aparate de muls,
mașini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate manual,
pietre de moară, malaxoare (maşini), mașini
de amestecat, maşini de scobit / maşini
de decojit, cultivatoare motorizate, motoare
electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, ciocane de cuie, electrice / cleşti
de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de decojit, pluguri, brăzdare, ciocane
mecanice, mașini de compactare, pulverizatoare
(maşini) / atomizoare (maşini) / maşini de
pulverizat, maşini de greblat, maiuri (maşini),
bătătoare (maşini), secerători, mașini de secerat
și legat, mașini de secerat și treierat, mașini de
nituit, maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, șurubelniţe, electrice, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), maşini de ascuţit, prese de
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balotat, maşini de tuns pentru animale / maşini
de tuns părul pentru animale, lopeți, electrice,
mărunţitoare (maşini) pentru uz industrial,
pluguri de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz /
aparate de sudat, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de
lipit, semănătoare (maşini), pulverizator de
vopsit, șişcorniţe (paie tocate) / tocătoare de
paie, maşini de treierat, freze de pământ
pentru scopuri agricole, unelte (componente
ale maşinilor), furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, spiralizatoare de legume, electrice,
mopuri cu aburi, vibratoare (maşini) pentru
uz industrial, aparate de spălat, instalaţii de
spălat pentru vehicule / instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, maşini de plivit, maşini de sudat,
electrice, aparate de sudură electrice, prese de
vin, mașini de prelucrat lemnul, decojitoare de
legume, electrice.
12. Pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
anvelope de automobile, coșuri adaptate pentru
biciclete, anvelope de bicicletă, roți de bicicletă,
frâne pentru vehicule, betoniere, elevatoare
cu furcă, motoare electrice, pentru vehicule
terestre.
35. Răspândirea materialelor publicitare,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune și on-line într-o
rețea computerizată, servicii de promovare și de
informare comercială, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, actualizarea
materialelor de publicitate, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru produse din clasele
7 și 12, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat,
regruparea în avantajul terților a produselor
diverse din clasele 7 și 12 (exceptând transportul
lor), permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, furnizarea de informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu produsele din clasele 7 și 12, inclusiv servicii
de asistență și consultanță comercială.

───────

(210) M 2021 02787
(151) 06/04/2021
(732) PAUL GABOR - ILIESCU, STR.

DĂNULEŞTI 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023081, ROMANIA

(540)
ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ

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

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

───────

(210) M 2021 02788
(151) 06/04/2021
(732) BEST LABOR SOLUTION SRL,

STR. DOROBANTI 2, BL F15
APT 16, JUDEŢ BUZĂU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
Griller

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

43. Asigurare de hrană şi băuturi.
───────

(210) M 2021 02789
(151) 06/04/2021
(732) CĂLIN - ALEXANDRU HASNAȘ,

STR. VLAD DRACUL NR. 15, BLOC
C12 , SC. 1, ET. 5, AP.22, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031194, ROMANIA

(540)
Călinacho

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/04/2021

(210) M 2021 02790
(151) 06/04/2021
(732) SMART SERVICE INSTAL SRL,

STR. BRADULUI, NR. 5, JUDEŢ
IAŞI, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

EadGrup.ro Proiectare
- Executie - Service

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0F75BC), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)

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

9. Rețele de calculatoare, programe pentru
calculatoare înregistrate, software pentru
servere, software de securitate.
37. Instalarea sistemelor de securitate,
întreținere și reparare de instalații de
securitate, instalare de calculatoare, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
42. Servicii de securitate a datelor (paravane
de protecție (firewall)), consultanță privind
calculatoarele, actualizarea software-ului,
întreținere de software, inginerie de software
informatic, proiectare tehnică, servicii de
proiectare tehnică.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate.

───────

(210) M 2021 02791
(151) 06/04/2021
(732) DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL,

STR. PUSCASU NR.64, JUDEŢ
IALOMIŢA, GHEORGHE DOJA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
DRAGOSTAL TITAN GUARD

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a

persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 02792
(151) 06/04/2021
(732) EVOLUTION GUARD SRL, SOS.

SALAJ, NR. 202, AP.31, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
EVOLUTION GUARD

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 02794
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDEŢ
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)
SUSȚINEM AGRICULTURA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de comerț
cu ridicata și amănuntul al inputurilor pentru
agricultură (îngrășăminte,pesticide, semințe),
produse de igienă publică.

───────
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(210) M 2021 02796
(151) 06/04/2021
(732) ASOCIATIA ALATURI DE

VETERANII SI VADUVELE DE
RAZBOI, STRADA PALEOLOGU
NR. 24,, ETAJ 1, CAMERA NR.
2,BIROU NR. 2, BUCURESTI,
030552, ROMANIA

(540)

ALĂTURI DE EROI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben, negru

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 02797
(151) 06/04/2021
(732) ECOGREEK SRL, STR.

CIRESOAIA, NR. 2, SCARA A, AP.
12, JUD. BACĂU, ONESTI, BACĂU,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 06, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

ECO GREEK ESTI
CEEA CE MANANCI

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 05.07.11; 29.01.12

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

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

16. Sacose si articole pentru ambalare,
impachetare si depozitare din hartie, carton
si plastic, produse de imprimerie si papetarie
incluse in aceasta clasa
29. Jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe
şi legume, conserve de fructe, conserve de
legume, deserturi pe bază de fructe, concentrate
din suc de legume pentru alimente, fructe,
ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv nuci
şi leguminoase), sucuri din fructe utilizate
la gătit, bulion(fiertură), fructe aromatizate,
coapte, confiate, congelate, conservate, fructe
deshidratate, fructe feliate, fructe la borcan,
gustări pe bază de fructe, salate de fructe,
gustări pe bază de legume, legume amestecate,
legume congelate, legume feliate, la conservă,
legume gata tăiate pentru salate, legume gătite,
legume pre tăiate, măsline conservate, murături
salate de legume, uleiuri şi grăsimi, supe şi baze
de supă, produse lactate si inlocuitori, oua si
produse din oua, iaurturi, ulei de masline, unt.
30. Alimente semipreparate și snack-uri
respectiv: placinte simple , placinte cu diferite
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umpluturi , placinte dulci sau sarate, biscuiti
dulci, biscuiti sarati, briose, covrigei, clatite
cu diferite umpluturi , clatite simple, gustari
pe baza de cereale, hamburgeri (sandvișuri),
hot dog (sandvișuri), mancaruri pe baza de
orez, mancaruri pe baza de paste, pizza,
paine cu diferite umpluturi , sandvisuri, sare,
mirodenii, arome și condimente, sosuri sărate,
sosuri condimentate și paste, produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată și
deserturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, siropuri,
serbeturi, iaurturi, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojodie, paste uscate și proaspete, tăieței
și galuște, cereale, orez, făină, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, drojdie și agenți de
dospire, aluaturi și amestecuri din acestea,
halva.
31. Fructe si legume proaspete, nuci si ierburi in
stare neprocesata.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, publicitate, lucrări de
birou, servicii de târguri comerciale., distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, inclusiv online, de
fructe, legume şi derivate ale acestora, servicii
de vânzare online cu amănuntul referitoare la
fructe, legume şi derivate ale acestora, servicii
de vanzare cu amanuntul si ridicata de fructe,
legume, derivate ale acestora, produse lactate,
apa, miere de albine, dulceata, gem precum
si tuturor produselor mentionate in clasele 16,
29, 30 si 31, regruparea în interesul terților a
produselor mentionate in clasele 16, 29, 30, 31
si (exceptând transportul lor) pentru a permite
terților să le achiziționeze în mod convenabil,
aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor online, magazinelor fizice, site-
urilor de socializare.
43. Servicii de catering, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii oferite de catering,
servicii de cazare temporară, servicii de catering,
servicii de restaurante si fast food.

───────

(210) M 2021 02798
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BIOBORE

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

1. Îngrășăminte
───────

(210) M 2021 02799
(151) 06/04/2021
(732) INSPIRE CONCEPT SRL, STR.

PESCARUSULUI, NR 12, BL D6,
SC 4, ET 1, AP 50, SECTORUL 2,
BUCURESTI , 022166, ROMANIA

(540)
Homemade Spa

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

3. Uleiuri esențiale naturale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale.

───────

(210) M 2021 02800
(151) 06/04/2021
(732) ADAR GOLAD,

SCHERENENKWEG 16, 8051
KH HATTEM, HATTEM, 8051 KH,
TARILE DE JOS

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CÂINE RĂU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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28. Jocuri, jocuri de acțiune, jucării și obiecte de
divertisment.

───────

(210) M 2021 02801
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BIOSTART TOP

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

1. Îngrășăminte
───────

(210) M 2021 02802
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
NUTRIGREEN SK

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

1. Îngrășăminte
───────

(210) M 2021 02803
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
EKOLIST CEREALE

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

1. Îngrășăminte
───────

(210) M 2021 02804
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, ŞOS.

ŞTEFĂNEŞTI NR.13, JUD. ILFOV,
ŞTEFANEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
EKOLIST OLEAGINOASE

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

1. Îngrășăminte.
───────

(210) M 2021 02805
(151) 06/04/2021
(732) NETAGRO SRL, ŞOS.

STEFĂNEŞTI NR.13, JUD. ILFOV,
ŞTEFANEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
EKOLIST PORUMB

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

1. Îngrășăminte.
───────
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(210) M 2021 02806
(151) 06/04/2021
(732) CASA PESCARULUI ISCUSIT

S.R.L., STR. EROILOR NR.
77, JUD. PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CASA PESCARULUI
ISCUSIT GUSTUL

FAMILIEI TALE EST.2021

(531) Clasificare Viena:
02.01.12; 03.09.01; 27.05.17; 27.05.24;
01.01.05; 26.11.03; 27.07.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, alb

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

29. Pește, nu viu, pește sărat, pește prelucrat,
pește uscat, pește afumat, pește congelat, pește
marinat, conserve de pește, pastă de pește, file
de pește, conserve din pește, pește la borcan,
pește în conservă, extracte de peste, alimente
refrigerate din pește, icre de pește, preparate,
icre de pește procesate, produse alimentare din
pește, pește gătit și congelat, batoane de pește
file, mâncăruri pe bază de pește, pește în ulei
de măsline, produse din pește la borcan, fructe
de mare congelate, fructe de mare preparate,
fructe de mare în conservă., pateuri de pește
conservat.
40. Tratamentul alimentelor, prelucrarea
peștelui, afumarea peștelui, congelarea

alimentelor, conservarea alimentelor, servicii de
conservare a alimentelor.

───────

(210) M 2021 02808
(151) 06/04/2021
(732) MARIUS-CĂLIN MARINOFF,

STR. CĂPITAN ALEXANDRU
ȘERBANESCU 26, BLOC XVII
B, SCARA 2, ETAJ 4, AP. 26,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

medhoff PROTECTION
AND RESPONSABILITY

(531) Clasificare Viena:
24.13.24; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
5. Alcool sanitar, seringi preumplute pentru
scopuri medicale ce contin produse
farmaceutice.
9. Cântare de baie, cântare pentru bebeluşi,
cântare cu analizoare de masă corporală,
cântare pentru măsurare ţesut adipos, aparate
de măsurarea temperaturii de uz casnic,
termometre de laborator, termometre cu
infraroşu, aparate de masurat alcoolemia.
10. Seringi de uz medical, tensiometre,
pulsoximetre, glucometre, termometre clinice,
termoscanere de uz medical, testere alcoolemie
de uz medical, suporturi ortopedice si orteze
de uz medical, perfuzoare, dispozitive pentru
mobilitate (carje, cadre ajutatoare pentru
locomotie), stetoscop, dispozitive medicale
pentru monitorizare, aparate auditive, lampi
uv de uz medical, masti protectie faciala,
de uz medical, aparatura medicala, accesorii
aparatura medicala pentru spitale, dispozitive
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si accesorii medicale, de uz casnic, uniforme
medicale.
11. WC de cameră, cu rotile.
12. Scaune cu rotile.
25. Uniforme medicale.

───────

(210) M 2021 02809
(151) 06/04/2021
(732) ALEXANDRA MARIN, STR. SPIRU

HARET NR. 1, AP. 4, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

Ikigai

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.03.11; 26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7436 C, 2104 C), roşu (Pantone 2347
C), galben (Pantone 102 C), verde
(Pantone 389 C, 2427 C), negru
(Pantone Black 6C)

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
alge marine pentru cosmetologie, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, esență de bergamotă,
ceruri de masaj, preparate cosmetice pentru
slăbire, cosmetice care conțin acid hialuronic,
cosmetice care conțin cheratină, cosmetice
care conțin panthenol, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,

creme de masaj, nemedicinale, gel de aloe
vera de uz cosmetic, geluri de masaj,altele
decât cele de uz medicinal, geraniol de
uz cosmetic, grăsimi de uz cosmetic, loțiuni
nemedicinale, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), lumânări de masaj de uz
cosmetic, piperonal de uzcosmetic, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, sprayuri cu apă minerală de
uz cosmetic, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri minerale
(cosmetice), uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj, unguente
de uz cosmetic, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă..
5. Agenți detoxifianți pe bază de plante, agenți
metabolici de detoxifiere, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, alimente dietetice
pentru utilizare în nutriția clinică, alimente
liofilizate adaptate pentru uz medical, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți derivați din miere, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, băuturi dietetice de
uz medical, băuturi pe bază de plante,de uz
medicinal, băuturi pe bază de vitamine, băuturi
(suplimente dietetice), capsule pentru slăbit,
cataplasme, ceaiuri medicinale, ceaiuri de slăbit
de uz medical, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, creme de corp (medicinale), creme
din plante de uz medical, creme hidratante de
uz farmaceutic, creme medicinale, digestive,
dietetice (alimente - de uz medical), dietetice
(substanțe - de uz medical), diuretice folosite
în scopuri de detoxifiere, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante și ierburi
de uz medical, fibre dietetice care ajută
digestia, fibre din semințe de in măcinate
destinate utilizării ca supliment dietetic, infuzii
din plante medicinale, laxative folosite în
detoxifiere, lipitori de uz medical, lumânări de
masaj medicamentoase, lumânări pentru masaj
de uz terapeutic, lumânări pentru urechi de
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uz terapeutic, miorelaxante, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
pachete cu nămol și plante de uz terapeutic,
pâine de uz terapeutic îmbogățită cu vitamine,
picături cu vitamine, plasturi cu suplimente de
vitamine, polen de albine pentru uz ca supliment
alimentar în dietă, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate cu cafeină cu efect
stimulativ, preparate cu minerale și vitamine,
preparate din aloe vera de uz terapeutic,
preparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate pe bază
de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate probiotice utilizate în scopuri
medicale, care ajută la menținerea unui
echilibru natural al florei din sistemul digestiv,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse pentru împrospătarea respirației de
uz medical, produse pentru odorizarea aerului,
remedii naturale și farmaceutice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, suplimente
alimentare, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de propolis, glucoza, drojdie, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de semințe si ulei de
in, suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, carbune activ, clorela, albumină,
polen, enzime, lecitină, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, ginseng
roșu, suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente antioxidante, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori
de ganoderma lucidum, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente cu colostru, suplimente lichide din
plante, suplimente nutritive, suplimente nutritive
care conțin extracte de ciuperci, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, zinc,
magneziu, calciu, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente pe bază de plante,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, tablete de vitamine,

tablete de vitamine efervescente, vitamine și
preparate cu vitamine.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare, sanitare și de produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, 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 cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare, sanitare și produse medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentruproduse cosmetice și de
înfrumusețare, consiliere cu privire la produse
de consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare. servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, în mod
special a celor solicitate în clasele 3 si 5
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
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cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, agenți
imobiliari, agenție de închirieri de locuințe
(apartamente), agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții de închiriere locuințe pentru
persoane din grupurile vulnerabile, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
consultanță imobiliară, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, coproprietate
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
agenții sau brokeraj de arendare sau închiriere
de terenuri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, concesionare de proprietăți funciare
absolute, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, închiriere de birouri pentru
co-working (lucru la comun), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spații de cazare permanentă, intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
apartamente, garsoniere și camere, închirieri
de birouri, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri tip leasing
de clădiri, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, leasing de terenuri,
leasing sau închiriere de clădiri, leasing și
închirieri de spații comerciale, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de cesiune
de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,

intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre de
afaceri, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, punere la dispoziție de
locuințe (servicii imobiliare), servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de achiziții de terenuri (în
numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii deconsultanță în
materie imobiliară pentru corporații, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de tip garanţii (escrow) pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, acoperirea lucrărilor de zidărie de
cărămidă, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajări interioare ale birourilor,
aplicare de protecții anti-graffiti, aplicarea
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de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
aplicarea de căptușeli pentru repararea
pereților, aplicarea de materiale de etanșare
antiderapante, de siguranță, pentru pardoseli,
aplicarea de învelișuri pe fibre optice,
așezare pardoseli, construirea de structuri
de beton armat cu ajutorul cofrajelor
glisante și ascendente, curățarea spațiilor
interioare, curățarea structurilor mobile,
curățarea suprafețelor de protecție pentru
pardoseli, decorare de clădiri, furnizare de
servicii de curățenie, instalare de acoperișuri,
instalare de dispozitive de fixare și accesorii
pentru clădiri folosite ca reședințe, instalare de
uși și ferestre, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalare, reparare și întreținere de facilități și
echipamente pentru camere curate, instalarea
aparatelor sanitare, instalarea armăturilor pentru
clădiri, instalarea pereților despărțitori pentru
clădiri, instalarea pereților despărțitori interiori,
întreținere de proprietăți, întreținere și reparații
de pardoseli, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz,
lucrări de reparații în construcții, lustruire și
polizare, montare de dale, cărămizi sau blocuri,
montare de garduri de siguranță, montare de
mobilier, montare de mochete, montare de
plăci pentru pardoseli, montare de podele din
lemn artificial, montare de podele laminate,
montare de porți, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare pardoseli, montarea
izolației la cavitățile din perete, montarea izolației
la țevi, parchetare, renovare de proprietăți,
renovarea interioară a clădirilor, reparare de
instalații sanitare, reparare de tocuri pentru uși
și ferestre, reparații și întreținere de clădiri,
restaurare de acoperișuri, rerostuirea zidăriei,
ridicarea de structuri temporare pentru ședere,
servicii de acoperire (zugrăveală), servicii de
acoperire pardoseli, servicii de consiliere cu
privire la repararea structurilor de inginerie civilă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
clădirilor, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de curățenie,
servicii de electricieni, servicii de instalare
de acoperișuri, servicii de instalații electrice,
servicii de instalații sanitare și montare de
geamuri, servicii de izolare, servicii de renovare
a apartamentelor, servicii de restaurare de
zugrăveli, servicii de zugrăvire de interioare de
case în scopuri decorative, servicii de zugrăvire
și decorare, tapetare, tencuire decorativă a
plafoanelor sau pereților, tâmplărie (reparații),

închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații peer-
to-peer, comunicații prin rețele electronice,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, expediere
de înștiințări, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, radiocomunicații, radiocomunicații
mobile, retransmisie de imagini prin satelit,
servicii de comunicare de date care pot fi
accesate cu parolă, servicii de comunicare
electronică pentru transmisia de date, servicii
de comunicare fără fir în bandă largă, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații
prin mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de comunicații pentru transmiterea electronică
a imaginilor, servicii de comunicații pentru
transmiterea mesajelor de urgență, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații
radiofonice, telefonice, telegrafice, servicii de
comunicații video, servicii de conferințe video
prin satelit, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de informare prin radio,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de mesagerie, servicii de
mesagerie unificata, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
servicii de telecomunicații legate de comerțul
electronic, servicii de telecomunicații pentru
distribuirea de date, servicii de teleconferință
și videoconferință, servicii de transmisie
electronică și de telecomunicații, servicii de
transmisie securizată de date, sunete și imagini,
servicii de transmisie și recepție adatelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmitere de date
printr-o rețea de telecomunicații, servicii de
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transmitere de mesaje, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, servicii de
trimitere și primire de mesaje, servicii de
videoconferință, servicii de videotext interactiv,
servicii interactive de comunicații, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii pentru transmiterea electronică de
voce, servicii în domeniul telecomunicațiilor,
și anume servicii de comunicații personale,
servicii telematice care pot fi accesate cu
parolă, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer de date prin telecomunicații,
transmisie de date pentru terți, transmisie de
date, sunete și imagini prin sateliți, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin
rețele multimedia interactive, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin rețele de comunicații
electronice, transmisie de informații prin rețele
naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații și imagini referitoare la
produse farmaceutice, medicamente și igienă,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje scurte, transmisie de
mesaje text asistată de calculator, transmisie de
mesaje și imagini, transmisie de semnale pentru
comerț electronic prin sisteme de telecomunicații
și prin sisteme de comunicații de date, transmisie
de sunet, imagine, semnal și date prin cablu,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie
de sunete și imagini prin satelit, transmisie
digitală de voce, transmisie electronică de
comunicări scrise, transmisie securizată de date,
sunete sau imagini, transmisie video prin rețele
digitale, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de informații în materie
de produse farmaceutice, de medicină și de
igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de mesaje prin
mijloace audiovizuale, transmitere de mesaje
prin mijloace electronice, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,

de muzică și de comunicații în format text
între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținutprin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
trimitere, primire și retrimitere de mesaje,
videoconferință, telecomunicatii.
39. Servicii de agenții pentru organizarea de
călătorii, servicii de agenții de rezervare a
călătoriilor, consultanță pentru planificarea de
itinerarii, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-
uri, furnizare computerizată de informații de
călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
cu privire la călătorii și transport, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
cu privire la servicii de închiriere de mașini,
furnizare de informații despre călătorii, în rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații online despre
călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș,
furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații de călătorie,
organizare și rezervare de croaziere, organizare
și rezervare de călătorii, organizare și rezervare
de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, rezervare de bilete de
pentru diverse forme de călătorie: tren, avion,
vapor, feribot autocar, rezervare de călătorii
și tururi de vacanță, rezervare de transport
prin rețele globale de calculatoare, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport),
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rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, servicii ale agențiilor pentru organizarea
de croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de emitere de bilete pentru
călătorii, servicii de furnizare de informații
referitoare la călătorii, servicii de informații
turistice, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de croaziere, servicii
de rezervare de locuri (călătorii), servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini, servicii
de rezervare oferite de agenții pentru călătorii,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
călătorii pe uscat, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale aeriană, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru transportul cu autobuzul,
servicii de rezervare pentru închiriere de
vehicule, servicii de rezervări de circuite turistice,
servicii de rezervări oferite de agenții pentru
tururi pentru vizitarea obiectivelor turistice,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
servicii de rezervări pentru călătorii maritime,
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii pentru furnizarea de informații privind
călătoriile, servicii pentru furnizarea de informații
referitoare la autotransport, servicii pentru
furnizarea de informații referitoare la transportul
feroviar, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, transport, organizarea transportului.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, activități de divertisment, sportive
și culturale, administrare (organizare) de

servicii de divertisment, ateliere recreative,
centre de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, educație și instruire, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de informații on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date informatică
de pe internet, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de instalații de
recreere, furnizare de săli amenajate pentru
activități de recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de instalații pentru activități de recreere în
aer liber, informații referitoare la recreere,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
recreative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente recreative,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de turnee de recreere, organizare
de webinare, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, servicii de agrement, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
servicii educative și de instruire, servicii sportive
și de fitness, tabere de recreere (divertisment),
educație, divertisment și sport.
42. Cercetare și dezvoltare de produse,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
dezvoltare de produse, furnizare de informații
în domeniul dezvoltării de produse, servicii de
design interior bazat pe principiile feng shui,
analize de laborator în domeniul cosmeticii,
analiză de laborator, cercetare de laborator
în domeniul cosmeticii, cercetare de laborator,
cercetare de produs, cercetare de laborator în
domeniul expresiei genice, cercetare de produse
noi, cercetare genetică, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, cercetare
științifică realizată cu ajutorul bazelor de date,
cercetare științifică în scop medical, cercetarea și
dezvoltare de produse noi, cercetări în domeniul
cosmeticelor, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță tehnică în materie de
cercetare tehnică în domeniul alimentelor și al
băuturilor, consultanță tehnică în materie de
servicii de cercetare în domeniul alimentelor și
al suplimentelor dietetice, dezvoltare de produse
noi, servicii oferite de laborator de cercetare,
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servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
servicii de cercetare.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, fast-fooduri, servicii
oferite de furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, organizare de banchete, servicii oferite de
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 oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
sculptură culinară, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de catering, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, snack-baruri, servicii la pachet
(takeaway/takeout), cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare

în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.
44. Analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), consiliere cu
privire la produse cosmetice, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, detoxifierea
colonului prin hidrocolonoterapie, detoxifiere
ionică (eco-detox), detoxifiere ficat, electroliză
cosmetică, implant probiotice vii, proceduri
electroneurostimulator, servicii de artă corporală,
saloane de frumusețe, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de bronzare cu aerograf
sau prin pulverizare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de cosmetică, servicii de epilare cu
laser, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de liposucție, servicii de machiaj
permanent, servicii de micropigmentare, servicii
de întindere a pielii cu laser, servicii de saună,
servicii de saună cu infraroșii, servicii de
tratament cu microace, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente de slăbire, servicii de diagnosticare,
tratament si ingrijire prin biorezonanta, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii de recomandari
nutritionale, servicii de drenaj limfatic prin
hirudoterapie, servicii de reeducare posturala,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
al venelor varicoase, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser pentru
varicozități, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, test psiho-
somatic.

───────
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(210) M 2021 02810
(151) 06/04/2021
(732) ECOTEX TNT TRADE SRL, STR.

VAPORUL LUI ASSAN NR 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021422,
ROMANIA

(540)
Probags

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

16. Hârtie pentru confecționat pungi și sacoșe,
pungi de hârtie, pungi de hârtie pentru ambalat.
18. Sacoșe pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe de cumpărături din pânză.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.

───────

(210) M 2021 02811
(151) 06/04/2021
(732) THEODOR-PETRIȘOR ARĂŢOAEI,

BLD. CEAHLĂUL NR.25, BL.71,
SC.5, AP.59, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

apt

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale de construcții
nemetalice, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din nisip, piatră, rocă,
argilă, minerale și beton, materiale de construcție
pe bază de var, ipsos pentru tencuială, plăci
de ipsos folosite în construcții, plăci de ghips-
carton, mortar de ghips, mortar de var, tencuieli
de pereți (pe bază de ciment), tencuieli
(materiale de construcții), tencuieli de ciment
pentru ignifugare, compoziții de tencuială pentru
utilizare în construcții, ipsos, amestecuri de
ciment, șape pentru pardoseli, chit (tencuială).
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 02813
(151) 06/04/2021
(732) ECOLEDURI MAD SRL, STR.

PIETROASA NR.24, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MAD ECO LEDURI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Prize electrice, protecții pentru prize, conector
prize (electrice), prize pentru antene, prize
pentru tranzistori, prize de telefon, adaptoare
pentru prize, prize pentru telefon, prize
cu telecomandă, cutii de prize electrice,
prelungitoare cu prize multiple, prize de
extensie pentru telefoane, capace de siguranță
pentru prize, prize de alimentare cu energie
electrică, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, aplice decorative pentru întrerupătoare
și prize, adaptate, cabluri pentru testarea
prizelor de pământ (electrice), prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
întrerupătoare, întrerupătoare diferențiale,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare cu ceas,
întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de
curent, întrerupătoare de lumină, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupătoare electrice
de lumină, întrerupătoare electrice cu
buton, ventile electromagnetice (întrerupătoare
electromagnetice), întrerupătoare cu rezistență
reglabilă, întrerupătoare de curent electric,
întrerupătoare de circuite electrice,
întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), întrerupătoare de uz casnic
(electrice), aparate de controlare a
temperaturii (întrerupătoare electrice), aparate
de control al căldurii (întrerupătoare)
pentru vehicule, aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice)
pentru mașini, comutatoare, comutatoare
ethernet, comutatoare telefonice, comutatoare
optice, comutatoare imprimante, comutatoare
magnetice, comutatoare electromagnetice,
comutatoare (electricitate), comutatoare termice,
comutatoare de date, comutatoare rotative
(electrice), butoane comutatoare (electrice),
comutatoare în cascadă, comutatoare
pentru difuzor, comutatoare orare automate,
comutatoare de curent, comutatoare fără fir,
comutatoare emisie-recepție, carcase pentru
comutatoare (electrice), comutatoare electrice
cu lamele, comutatoare de contact mecanice,
comutatoare digitale de telefonie, comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
de înaltă frecvență, indicatoare cu lumină
de neon folosite la circuite electrice, sonerii
electrice, sonerii electronice, sonerii, electrice,
sonerii de alarmă, sonerii electronice de
avertizare, sonerii (dispozitive de avertizare),
sonerii de ușă, electrice, sonerii electrice pentru
uşi, sonerii electronice fără fir pentru uși, sonerii
electronice cu camere video pentru uși, sonerii
fără fir pentru gestionarea cozii de așteptare,
componente electrice și electronice, circulatoare
(componente electrice sau electronice), instalații

de cabluri electrice, cablu izolat pentru instalații
electrice, adaptatoare de priză.
11. Dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi electrice,
becuri cu led, becuri cu halogen, becuri de
lămpi, becuri de iluminat, becuri de lanternă,
becuri pentru proiectoare, becuri de format
mic, becuri bunsen pentru laborator, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri cu led
pentru automobile, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru indicatoare
de direcție de biciclete, lămpi cu neon pentru
iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, aparate de iluminat, aparate
de iluminat fluorescente, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic,
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice cu
led.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comerț cu amănuntul,
afaceri comerciale şi gestionarea acestora,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ prin magazine şi
lanţuri de magazine, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru comerț,
servicii de achiziţie pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02814
(151) 06/04/2021
(732) CM FUTURE TECHNOLOGIES

S.R.L., STR. CABANEI NR. 1,
CAM. 2, JUDETUL BRASOV, SAT
PREDELUT, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

YOUTIFUL BE YOUTIFUL
BE YOURSELF
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, uleiuri esenţiale
aromatizate, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, produse
de curăţat cosmetice, produse de curăţare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinaie, produse de
masaj, nemedicamentoase, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri pentru masa, uleiuri şi loţiuni
pentru masaj, paste de dinţi, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
preparate de albire a dinţilor, preparate
de împrospătare a respiraţiei pentru igiena
personală, produse pentru curăţarea dinţilor,
seturi de cosmetice pentru igienă bucală,
produse de parfumerie, loţiuni şi creme de corp
parfumate, apă micelară , creme cosmetice
pentru faţă şi corp, creme de protecţie solară
pentru bebeluşi, creme şi loţiuni cosmetice, gel
de baie şi de duş, deodorante şi antiperspirante,
farduri, produse pentru machiaje, farduri pentru
truse de machiaj, ruj de buze, etuiuri pentru
ruj, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, măşti cosmetice de curăţare pentru
faţă, măşti pentru faţă şi corp, preparate
fitocosmetice, preparate pe bază de colagen de
uz cosmetic, produse pentru spălarea mâinilor,
uleiuri de baie şi duş (nemedicinale), spray
pentru fixarea machiajului, şerveţele umede
pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului impregnate cu
preparate de curăţat, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, măşti cosmetice,
măşti hidratante, măşti pentru îngrijirea părului,
măşti de picioare pentru îngrijirea pielii, măşti
de mâini pentru îngrijirea pielii, produse pentru
curăţarea dinţilor şi ape de gură.
8. Maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de împletit
părul, electrice, ustensile de mână pentru
ondularea părului, pensete pentru îndepărtarea
părului acționate manual, aparate cu laser pentru
îndepărtarea părului, altele decât cele pentru
scopuri medicale, seturi de manichiură, seturi
de manichiură, electrice, seturi de pedichiură,
aparate de ras, electrice sau neelectrice, foarfeci
de tuns, pensete acționate manual.

10. Aparate de masaj, mănuşi pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj de uz personal,
măşti faciale bioterapeutice.
21. Recipiente termoizolante, periuţe de dinţi,
periuţe de dinţi manuale, perii de dinţi
electrice, capete pentru periuţe de dinţi electrice,
recipiente pentru produse de curăţare a dinţilor,
periuţe de dinţi care se pun pe degete pentru
bebeluşi, truse de îngrijire dentară conţinând
periuţe de dinţi şi aţă dentară, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, instrumente
de curăţare, acţionate manual, piepteni, piepteni
electrici, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degete utilizate
la pedichiură, produse de demachtere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, bureţi
pentru pudră.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice şi de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birouri, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse
cosmetice.

───────
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(210) M 2021 02815
(151) 06/04/2021
(732) MG METAL SOFT SRL, STR.

POIANA VERDE, NR. 28, CAMERA
2, ET. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
CYNOS

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

26. Bandă adezivă pentru meșe pentru fixarea
unei meșe de cap, benzi cu canafi pentru păr
pentru coafuri japoneze (motoyui), benzi pentru
păr, bucle de păr, cosițe de păr împletit, fibre
utilizate ca înlocuitori de păr, plase (fileuri) de
păr, meșe (de păr), meșe false de păr pentru
coafura japoneză (tabomino), peruci, păr fals
pentru coafuri japoneze (kamoji), păr sintetic, păr
uman, extensii de păr.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: bandă adezivă pentru
meșe pentru fixarea unei meșe de cap, benzi
cu canafi pentru păr pentru coafuri japoneze
(motoyui), benzi pentru păr, bucle de păr, cosițe
de păr împletit, fibre utilizate ca înlocuitori de
păr, fileuri de păr, meșe (de păr), meșe false
de păr pentru coafura japoneză (tabomino),
peruci, păr fals pentru coafuri japoneze
(kamoji), păr sintetic, păr uman, extensii
de păr, marketing promoțional, împărțirea
de așantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,

publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 02816
(151) 06/04/2021
(732) S.C. DEMOTEKS MEDIKAL S.R.L.,

STR. BUSUIOC SIMION EROU NR.
121, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

demoteks

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.25

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

clase:
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctura, instrumente
electrice de acupunctura, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, , saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, tărgi pentru ambulanţă,
aparate de anestezie, măşti de anestezie,
analizoare pentru identificarea bacteriilor
utilizate în scopuri medicale, brăţări anti-greaţă,
brăţări anti-reumatism, inele antireumatism, ,
aparate pentru testarea adn şi arn utilizate în
scopuri medicale, aparate pentru regenerarea
celulelor stern utilizate în scopuri medicale,
branţuri supinătoare pentru încălţăminte, fotolii
de uz medical sau stomatologic, dinţi artificiali,
maxilare artificiale, membre artificiale, piele
artificială pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru respiraţie artificială, sâni artificiali, ochi
artificiali, tetine pentru hrănire pentru bebeluşi/
suzete pentru hrănirea bebeluşilor, pistoale de
hrănire de uz veterinar/seringi de administrare
de uz veterinary, bandaje pentru articulaţii,
anatomice/bandaje de susţinere, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, , paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
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medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, , saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, , plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă

pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive impiantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare, (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, , aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, cupe menstruale,
aparate de microdermabraziune, oglinzi pentru
stomatologe, oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate utilizate
în obstetrică, mese de operaţie, oftalmometre,
oftalmoscoape, aparate ortodontice, benzi
de cauciuc ortodontice, centuri ortopedice,
încălţăminte ortopedică, tălpi ortopedice, articole
ortopedice, pernuţe pentru prevenirea escarelor
pe corpul pacienţilor, pesare, aparate pentru
exerciţii fizice de uz medical, aparate de
fizioterapie, pivoţi pentru dinţii artificiali, fese
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie împotriva razelor
X, pentru scopuri medicale, pulsometre,
pompe pentru scopuri medicale, bastoane
tetrapod pentru scopuri medicale, lămpi
cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnia, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
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brancarde, cu roţi/tărgi, cu roti, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare, mese
pentru examinare medicala, nanoroboţi pentru
scopuri medicale/naniţi pentru scopuri medicale,
benzi de kinesiologie, aparate medicale de
răcire pentru tratarea insolaţiilor, aparate de
răcire medicale pentru utilizare în hipotermie
terapeutică, tăietoare de pastille, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, pungi de apă pentru scopuri
medicale, cadre de mers cu roţi pentru facilitarea
mobilităţii, aparate cu raze x pentru scopuri
medicale, fotografii cu raze X pentru scopuri
medicale, tuburi cu raze X pentru scopuri
medicale, aparate şi echipamente de producere
a razelor X, pentru scopuri medicale.

24. Țesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de billiard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, ovatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub tormă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobile,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, finet/barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste
din material textil, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din material textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
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material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură).

───────

(210) M 2021 02817
(151) 06/04/2021
(732) GARDINEA DOMAIN SRL, STR.

LT. NICOLAE PASCU NR. 4, BL.
R2, SC. B, ET. 9, AP. 82, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
GARDINEA DOMAIN

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

26. Aranjamente de flori artificiale, bonsai
artificial, buchete din flori artificiale, coroane
artificiale, coroane din flori artificiale, coronițe
artificiale de crăciun, coronițe artificiale de
crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, flori artificiale de hârtie, flori
artificiale din materiale plastice, flori artificiale din
materiale textile, flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, flori de mătase, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande și coroane
artificiale, plante artificiale, plante artificiale
pentru exterior, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de Crăciun, arbuști artificiali, bonsai
artificiali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aplicații din hârtie,

benzi de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, florare, funde din hârtie, funde din
hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie creponată,
hârtie fluorescentă, panglici din hârtie creponată,
pasteluri, învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, hârtie de ambalaj, ambalaj de cadouri,
ambalaj de carton, ambalaje din plastic pentru
cadouri, ambalaje pentru cadouri, carton de
ambalat, cutii confecționare din carton ondulat,
cutii de carton din fibră, cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor, cutii de transport realizate
din hârtie, cutii din carton, cutii din carton
pentru cadouri, cutii din hârtie pentru cadouri,
cutii din hârtie sau carton, cutii pentru cadouri,
cutii pliabile din carton pentru ambalare, cutii
pliabile din hârtie, distribuitoare de sfori folosite
la împachetare, etichete din hârtie pentru
cadouri, foi de hârtie pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, folie adezivă din
plastic pentru împachetat, folie adezivă din
plastic pentru ambalat, folie de împachetat
cadouri, folie din plastic pentru ambalat, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat,
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
hârtie de căptușire pentru împachetare, hârtie
de împachetat cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, hârtie maro pentru împachetare,
hârtie metalizată de împachetat cadouri, material
plastic pentru ambalat, materiale de ambalat
din carton, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, recipiente din carton, recipiente
din carton pentru ambalat, recipiente din hârtie
pentru ambalare, folii din vâscoză pentru
ambalare, caricaturi, caricaturi de ziar (materiale
tipărite), aranjamente de flori artificiale, bonsai
artificial, buchete din flori artificiale, coroane
artificiale, coroane din flori artificiale, coronițe
artificiale de crăciun, coronițe artificiale de
crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, flori artificiale de hârtie, flori
artificiale din materiale plastice, flori artificiale din
materiale textile, flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, flori de mătase, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande și coroane
artificiale, plante artificiale, plante artificiale
pentru exterior, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de crăciun, artă horticulturii ornamentale
artificiale, împărțirea de eșantioane de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
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promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar, marketing
promoțional.
42. Servicii de grafică digitală, servicii de grafică
digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), cercetare și dezvoltare de produs,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în materie de design web, creare
de animații și efecte speciale pentru terți, creare
de ilustrații grafice, crearea de personaje de
desene animate pentru cărți poștale, design
artistic comercial, design de cărți de vizită,
design grafic, design grafic asistat de calculator,
design vizual, design și dezvoltare de produs,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, elaborare de tehnici
de pictură, evaluări tehnice privind designul,
planificare în domeniul designului, proiectare de
logotipuri pentru tricouri, proiectare de lucrări
creative audiovizuale, proiectare de materiale
tipărite, servicii de ilustrare (design), servicii de
ilustrații grafice pentru terți, servicii de proiectare
grafică.

───────

(210) M 2021 02818
(151) 06/04/2021
(732) NATURE COLOURS SRL, PIAȚA

ALBA IULIA NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR 51, BL 1, SC.
A, AP. 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

V - Age

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
3. Creme antirid, creme anti-îmbătrânire,
ser anti-îmbătrânire, produse hidratante
anti-îmbătrânire, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, măști cu
gel pentru ochi, emolienți pentru ten, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice).

───────
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(210) M 2021 02819
(151) 06/04/2021
(732) IC CONSULTING SRL, CALEA

CALARASILOR NR. 1D, POARTA
VIENEZA, JUDETUL CLUJ, CLUJ -
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
EC GARDEN

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
si evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
evenimente în scop cultural, de divertisment si
sportiv, organizarea de festivități, organizarea de
competiții, organizarea de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
organizarea și coordonarea de târguri de Crăciun
cu scop cultural sau de divertisment .

───────

(210) M 2021 02820
(151) 06/04/2021
(732) ACS INSPIRATION S.R.L, STR.

FAGULUI NR.24, SAT ȘENDRENI,
JUDEȚUL GALAȚI, COMUNA
ȘENDRENI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

CĂSUȚA cu flori

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.25; 29.01.15;
26.11.08; 05.05.20; 26.13.01; 05.03.13;
05.03.20

(591) Culori revendicate:roz (HEX #F5908B,
HEX #FCAA9B), verde (HEX
#94CBA1), galben (HEX #F8E7B1),
maro (HEX #3C2415)

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

31. Flori, flori uscate, flori tăiate, flori conservate,
semințe de flori, pentru plantare, plante cu flori,
flori proaspete comestibile, bulbi de flori, buchete
din flori uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori naturale, ghirlande din
flori naturale, coroane de flori naturale funerare,
plante și flori naturale, ghirlande de flori naturale,
coronițe din flori uscate, buchete de flori uscate,
flori conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru
horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
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florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────

(210) M 2021 02823
(151) 06/04/2021
(732) PEOPLE2PEOPLE, S. R.

O., SUCHÉ MÝTO 6 81103
BRATISLAVA - MESTSKÁČASŤ
STARÉ MESTO SLOVENSKO,
BRATISLAVA, SLOVACIA

(540)
Wilio

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

9. Software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru furnizarea de informații despre
profesioniști (furnizori de bunuri și servicii)
clienților, furnizarea de informații profesioniștilor
(furnizori de bunuri și servicii) despre clienți și
conectarea profesioniștilor (furnizori de bunuri și
servicii) și clienți prin intermediul recomandări,
software descărcabil sub forma unei aplicații
mobile pentru servicii de plată, mesagerie,
planificare și executare a tranzacțiilor între clienți
și profesioniști (furnizori de bunuri și servicii)
35. Promovarea bunurilor și serviciilor altora
prin publicitate pe internet, diseminarea de
publicitate pentru terți prin intermediul unei rețele
de comunicații online pe internet, furnizarea
unui site web pentru conectarea profesioniștilor
(furnizori de bunuri și servicii) cu clienții, servicii
intermediare care conectează clienții și furnizorii
calificați de bunuri și servicii, servicii de informare
pentru clienți, și anume furnizarea de informații
clienților despre profesioniști selectați (furnizori
de bunuri și servicii) în domeniul serviciilor de
uz casnic, respectiv: achiziții generale de bunuri
și servicii de uz casnic, respectiv: servicii de
construcții, curățenie de uz casnic, grădinărit
și amenajare a teritoriului, amenajări interioare,
întreținere și reparații la domiciliu, descărcarea,
serviciile de evenimente, fotografie, catering,
divertisment, muzică, servicii de informare a
clienților, și anume furnizarea de informații
clienților despre profesioniști selectați (furnizori
de bunuri și servicii) în domeniile predării și

învățării, ocupării forței de muncă și a muncii,
educație muzicală, arte și meserii, sănătate,
frumusețe, wellness, masaj, instruire personală,
nutriție, coaching-ul, medicina, servicii de
afaceri, drept, tehnologia informației, consultanță
de afaceri și de sprijin, contabilitate, proiectare,
de îngrijire a copilului, formarea și îngrijirea
animalelor.
42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului care nu poate fi descărcat sub forma unei
aplicații mobile care oferă clienților informații
despre profesioniști (furnizori de bunuri și
servicii), oferă profesioniștilor (furnizori de bunuri
și servicii) informații despre clienți și conectează
profesioniști (furnizori de bunuri și servicii) și
clienți , prin recomandări, furnizarea utilizării
temporare a software-ului care nu poate fi
descărcat sub forma unei aplicații mobile
pentru servicii de plată, mesagerie, programare
și executare a tranzacțiilor între clienți și
profesioniști (furnizori de bunuri și servicii)

───────

(210) M 2021 02824
(151) 06/04/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cârnați de la Conac

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.13;
25.01.18

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

29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, carne și produse din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, cârnați, cârnați vegetali,
cârnați afumați, caltaboși (cârnați), cârnați cruzi,
cârnați conservați, carne pentru cârnați, cârnați
uscați la aer, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, carne conservată, carne
ambalată, carne feliată, carne proaspătă, carne
preparată, carne gătită, la conservă, extracte
din carne, carne tocată, gustări pe bază de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, înlocuitori de carne, plăcintă cu carne,
pârjoale din carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse din carne preparate,
umplutură de carne pentru plăcinte, salam,
mezeluri, babicuri, cârnați, paste de carne.,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, extracte din carne, cârnați în aluat, carne
tocată.

───────



Erată 
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