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Cereri Mărci publicate în 15/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00497 08/02/2021 VLAD CRISTIAN DUMITRU DARE SOCIETY

2 M 2021 00651 08/02/2021 DANIEL-SEPTIMIU TĂMAȘ Cute Zee

3 M 2021 00846 08/02/2021 PFA CORBUȚ DAN-MIHAI Crama Corbuț Rose de Diosig
ESTR 2002

4 M 2021 00940 08/02/2021 H.COV SRL COVRIGUL PLIMBARET

5 M 2021 00941 08/02/2021 OMNIA GUSTI SRL www.cofetareste.ro

6 M 2021 00942 08/02/2021 OPTIC PARTNER SRL OPTIC PARTNER Together We
Can!

7 M 2021 00943 08/02/2021 AUTHENTIC ROMANIAN
SPORTSWEAR SRL

ZVÂC

8 M 2021 00945 08/02/2021 DUMITRESCU DANIELA imidoresccopii

9 M 2021 00946 08/02/2021 AESTHETIC BEAUTY LAB SRL EMSLIM

10 M 2021 00947 08/02/2021 PLASTIC INJECT SRL PLASTIC INJECT

11 M 2021 00948 08/02/2021 COPOU HOLDING SRL VLAD GALLERY

12 M 2021 00949 08/02/2021 COPOU HOLDING SRL PENSIUNEA EISENAU

13 M 2021 00950 08/02/2021 PLASTIC INJECT SRL HANUL PARUL LUI STICEA

14 M 2021 00951 08/02/2021 PATRULA 3 PROTECTION SRL PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE SERVICII
INTEGRATE

15 M 2021 00952 08/02/2021 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

DJIA

16 M 2021 00953 08/02/2021 MARIUS-DANIEL PUPAZAN La Birocratu' ACTE LA UN CLIK
DISTANȚĂ

17 M 2021 00954 08/02/2021 HORA TOUR SRL horaservice by HORA TOUR

18 M 2021 00955 08/02/2021 ION-ALEXANDRU SANDU INEX COMPANIE IMOBILIARA

19 M 2021 00956 08/02/2021 EUFONIA MUSIC STORE SRL EUFONIA MUSIC STORE

20 M 2021 00957 08/02/2021 SC DOCUDRAMA SRL ÎN CĂUTAREA REVOLUȚIEI
PIERDUTE

21 M 2021 00958 08/02/2021 CLAUDIU-OCTAVIAN ULICI Colegiul Juridic Transilvania

22 M 2021 00959 08/02/2021 ANATOMIKA COD SRL ANATOMIKA

23 M 2021 00960 08/02/2021 MPUC CREATIVE BUSINESS
SRL

BUCĂTĂRIME

24 M 2021 00961 08/02/2021 AG RADIO HOLDING SRL SOUNDIS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 00962 08/02/2021 GLOBAL INVEST GROUP SRL diblong

26 M 2021 00964 08/02/2021 I&I DIAMANT S.R.L. Anasta Crepe & Coffe

27 M 2021 00965 08/02/2021 ALEX EUROPASS SRL MAESTRO

28 M 2021 00966 08/02/2021 AUREL-ILIE GHERMAN SHOP LIKE A PRO

29 M 2021 00967 08/02/2021 ANDRA STORE SRL COLLIN STYLE

30 M 2021 00968 08/02/2021 SHARKENOMU SRL WORKZY

31 M 2021 00969 08/02/2021 AVA-SENSES SRL AVA-SENSES

32 M 2021 00970 08/02/2021 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

e-Parteneri

33 M 2021 00971 08/02/2021 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

e-Funcționar
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(210) M 2021 00497
(151) 08/02/2021
(732) VLAD CRISTIAN DUMITRU,

IACOB NEGRUZZI NR. 14, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DARE SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, formare în afaceri
(instruire).

───────

(210) M 2021 00651
(151) 08/02/2021
(732) DANIEL-SEPTIMIU TĂMAȘ, STR.

LĂCRĂMIOARELOR NR. 7, BL. T1,
SC. 2, AP. 26, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Cute Zee

(531) Clasificare Viena:
02.05.03; 02.05.23; 21.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz (HEX #f156a5),
bleu (HEX #27a4ea), galben (HEX
#f9b612), mov (HEX #943eae),
portocaliu (HEX #ce6e41)

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

9. Aplicații software descărcabile pentru web,
software pentru jocuri, software de joc interactiv,
jocuri de calculator descărcabile, software
descărcabil pentru jocuri, programe pentru
jocuri pe calculator, programe pentru jocuri pe
computer, programe de jocuri interactive de
calculator, software pentru jocuri de calculator
utilizat jocuri interactive online, programe
pentru jocuri video interactive, software pentru
dezvoltare de jocuri, publicații electronice care
conțin jocuri, software pentru jocuri video
pe calculator, programe descărcabile pentru
jocuri pe calculator, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
software pentru jocuri de calculator, descărcabil,
programe de calculator interactive, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri interactive, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, jocuri on line interactive
pentru fete, şi anume, machiaj, modă, coafură,
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decorare, de gătit, puzzle-uri, furnizate prin
intermediul unui calculator sau al unei platforme
mobile, software descărcabil pentru jocuri de
calculator într-o rețea informatică mondială și
de pe dispozitive fără fir, software pentru
administrarea de jocuri interactive, software de
divertisment interactiv, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software interactiv
de divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, toate cele sus menţionate doar în
domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.
41. Furnizare de informații prin intermediul
paginilor web pentru jucători cu privire la
scorurile lor la jocuri, servicii de jocuri
online, servicii privind jocurile interactive
nedescărcabile, servicii de jocuri de calculator
interactive, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, servicii pentru
organizarea de jocuri, furnizare de jocuri
on-line pe calculator, furnizarea de jocuri
de calculator online interactive, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
jocuri on-line printr-o rețea de calculatoare,
jocuri pe internet (care nu pot fi descărcate),
furnizare de informații on-line cu privire la jocuri
de calculator și la îmbunătățirea jocurilor de
calculator, punere la dispoziție de jocuri prin
intermediul unui sistem informatic, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului cu
jocuri pe calculator, servicii de jocuri furnizate
prin intermediul comunicațiilor, pe calculatoare
sau telefoane mobile, furnizarea unei reviste
online care conține informații în domeniul
jocurilor de calculator, servicii de jocuri de
realitate virtuală furnizate online dintr-o rețea
de calculatoare, servicii de jocuri furnizate în
rețele de calculatoare și rețele globale de
comunicații, furnizarea unui joc pe calculator
care poate fi accesat în toată rețeaua de către
utilizatorii rețelei, furnizare de jocuri interactive
pe calculator cu jucători multipli, prin internet
și rețele de comunicații electronice, furnizarea
unui joc pe calculator care poate fi accesat de
utilizatori într-o rețea globală și/sau pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o bază
de date electronică sau într-o rețea globală
de comunicații, divertisment interactiv on-line,
furnizare de jocuri de calculator on-line, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, furnizare
de informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau

printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
online de informații cu privire la strategii pentru
jocuri pe calculator și jocuri video, activități de
club legate de jocuri interactive, și anume sub
forma creării și achiziționării de îmbrăcăminte
și accesorii virtuale pentru utilizare pe păpuși
virtuale, toate cele sus menţionate doar în
domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.
42. Elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video și jocuri pe calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, dezvoltare
de programe pentru jocuri de calculator, servicii
tehnice pentru descărcarea de jocuri video,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru jocuri de calculator și software pentru
realitate virtuală, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, găzduire de aplicații
interactive, creare de animaţii computerizate
(programare), creare şi programare de jocuri şi
portaluri de jocuri, software pentru furnizarea
de pagini web pentru ca utilizatorii să joace
jocuri online, toate cele sus menţionate doar
în domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.

───────
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(210) M 2021 00846
(151) 08/02/2021
(732) PFA CORBUȚ DAN-MIHAI, STR.

VIILOR NR. 21, JUDETUL BIHOR,
DIOSIG, BIHOR, ROMANIA

(540)

Crama Corbuț Rose
de Diosig ESTR 2002

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
───────

(210) M 2021 00940
(151) 08/02/2021
(732) H.COV SRL, STR. DOAMNA

STANCA 25, JUDETUL BRASOV,
FAGARAS, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
COVRIGUL PLIMBARET

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, drojdie,
praf de copt.

───────

(210) M 2021 00941
(151) 08/02/2021
(732) OMNIA GUSTI SRL, DRUMUL

POTCOAVEI NR.120, BL.B, ET. 5,
AP.24B, CAM. 2, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
www.cofetareste.ro

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, arome pe bază de ciocolată, ciocolată,
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, creme englezești custard (deserturi la
cuptor), ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată pentru glazuri, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi cremă instant, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), marțipan,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
napolitane din hârtie comestibilă, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, praline cu
napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, sosuri de
ciocolată.
35. Servicii de comenzi online, servicii de agenții
de import și export, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, 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 ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, 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 decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao.

───────

(210) M 2021 00942
(151) 08/02/2021
(732) OPTIC PARTNER SRL, STR.

THEODOR BURADA 38A,
ETJ.1, BIROU 5, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
023709, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

OPTIC PARTNER
Together We Can!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.03.13; 02.09.14

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

9. Lentile oftalmologice, ochelari (optică), lentile
brute, lentile antireflex, lentile optice, lentile
pentru ochelari, lentile pentru ochelari, lentile
pentru ochelarii, lentile corectoare (optică),
lentile din material plastic, lentile oftalmice de
sticlă, ochelari cu lentile polarizate, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lentile de schimb pentru ochelari, lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, lentile de
soare cu clips magnetic, lentile optice pentru
ochelarii de soare, ochelari cu lentile de soare
atașabile (clip-on), ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact.
10. Instrumente pentru optometrie (de uz
medical).
40. Colorarea lentilelor, șlefuirea lentilelor,
șlefuirea lentilelor optice, tratarea lentilelor
în vederea modificării proprietăților optice,
fabricare la comandă de lentile oftalmice pentru
ochelari.
44. Servicii de optometrie, montarea de lentile
optice.

───────
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(210) M 2021 00943
(151) 08/02/2021
(732) AUTHENTIC ROMANIAN

SPORTSWEAR SRL, STR.
FEROVIARILOR 70, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
ZVÂC

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

25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte,
articole de încălțăminte, echipament sportiv
(articole de îmbrăcăminte și încălțăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole sportive pentru acoperit capul,
încălțăminte pentru sport.
28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri sportive,
trambuline pentru sport, mingi pentru sport,
cercuri pentru sport, inele pentru sport, discuri
pentru sport, protecții pentru sportivi (articole
sportive), bâte (articole sportive), ciocane
pentru sporturi, sulițe (articole de sport), sănii
(articole de sport), aparate pentru antrenament
sportiv, bănci de uz sportiv, ținte pentru
uz sportiv, mânere pentru articole sportive,
mănuși confecționate special pentru sport, genți
adaptate articolelor de sport, măști de față pentru
sport, plăci pentru practicarea sporturilor nautice,
greutăți pentru uz sportive.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a

produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 00945
(151) 08/02/2021
(732) DUMITRESCU DANIELA, STR.

GENERAL ION CULCER, NR.76,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060136,
ROMANIA

(540)
imidoresccopii

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00946
(151) 08/02/2021
(732) AESTHETIC BEAUTY LAB SRL,

STR. BUGA NR.20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
EMSLIM

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2021 00947
(151) 08/02/2021
(732) PLASTIC INJECT SRL, STR.

CALEA CHIŞINĂULUI NR. 6B, JUD
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
PLASTIC INJECT

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate şi semiprelucrate, materiale
plastice extrudate, materiale de etanşare,
de umplutură, materiale izolante, ţeviflexibile
nemetalice.

───────

(210) M 2021 00948
(151) 08/02/2021
(732) COPOU HOLDING SRL, STR. 14

DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
VLAD GALLERY

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00949
(151) 08/02/2021
(732) COPOU HOLDING SRL, STR. 14

DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
PENSIUNEA EISENAU

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

43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2021 00950
(151) 08/02/2021
(732) PLASTIC INJECT SRL, STR.

CALEA CHIŞINĂULUI NR. 6B, JUD
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
HANUL PARUL LUI STICEA

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

43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2021 00951
(151) 08/02/2021
(732) PATRULA 3 PROTECTION SRL,

CALEA CALARASILOR NR. 108,
PARTER, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 24.01.07; 26.01.01; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, abonament la un pachet media
de informații, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, cotații pentru oferte de licitații,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrare administrativă pentru
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comenzi de achiziție, consiliere cu privire la
produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, obținere de contracte de vânzare de
produse, pentru alte persoane, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
abonamente la servicii de internet, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de achiziții pentru terți, servicii
de comenzi online, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă în contul terților,
servicii de comparare a prețurilor, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii

de intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, furnizare de servicii de
suport personal pentru familiile pacienților care
suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, furnizarea de câini-ghizi pentru persoane
nevăzătoare, servicii de agenții de detectivi,
servicii de companie pentru persoane în vârstă și
cu handicap, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii
de escortă, servicii de portar (concierge), servicii
oferite de un detectiv, servicii de portar hotelier
(concierge), servicii de rețele de socializare on-
line, servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), supraveghere de copii la
domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpnilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute.

───────

(210) M 2021 00952
(151) 08/02/2021
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

(740) Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL

, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)
DJIA

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

9. Programe software interactive bazate
pe inteligenţă artificială, software pentru
recunoaştere vocală, software pentru
automatizarea proceselor robotice, software
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de analiză a discursului, aplicaţie software
descărcabilă de tip chatbot, aplicaţie software
descărcabilă utilizată pentru purtarea unei
conversaţii online.

───────

(210) M 2021 00953
(151) 08/02/2021
(732) MARIUS-DANIEL PUPAZAN, SAT

CALNIC NR.393, JUDEȚUL GORJ,
CALNIC, 217145, GORJ, ROMANIA

(540)

La Birocratu' ACTE LA
UN CLIK DISTANȚĂ

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 24.07.23; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, alb

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 00954
(151) 08/02/2021
(732) HORA TOUR SRL,

STR.CRAINIMATULUI NR.3,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420156, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
horaservice by HORA TOUR

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

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2021 00955
(151) 08/02/2021
(732) ION-ALEXANDRU SANDU, STR.

CAMPULUI NR. 45P BIS, JUDEȚUL
MUREȘ, SAT SMEURA, COMUNA
MOSOAIA, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN – BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, B-DUL.
REPUBLICII, BL.212,SC. D, ET.2,
AP.11, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

INEX COMPANIE IMOBILIARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#c7ac5f), negru (HEX#000000)

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

36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
brokeraj de asigurări, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
de fonduri de pensii private, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor.

───────
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(210) M 2021 00956
(151) 08/02/2021
(732) EUFONIA MUSIC STORE SRL,

ALEEA ALBASTRELELOR NR.
11, AP. 3, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EUFONIA MUSIC STORE

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

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

clase:
15. Instrumente muzicale, acordeoane,
cimpoaie, balalaici (instrumente muzicale cu
corzi), fluiere din bambus, bandoneoane,
banjouri, flaşnete, basuri (instrumente muzicale),
burdufuri pentru instrumentele muzicale,
şuruburi de arcuş pentru instrumentele muzicale,
arcuşuri pentru instrumentele muzicale, căluşuri
pentru instrumentele muzicale, buciume
(trompete), cariloane (instrumente muzicale),
cutii pentru instrumentele muzicale, castaniete,
cutguturi pentru instrumentele muzicale,
suporturi de bărbie pentru viori, clarinete,
goarne, colofoniu pentru instrumentele muzicale
cu corzi / sacâz pentru instrumentele muzicale
cu corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe / feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, gonguri, chitări, clopoţei
(instrumente muzicale), muzicuţe, armonii, corzi
de harpă, harpe, pălării cu clopoţei (instrumente
muzicale), cornuri (instrumente muzicale), păr
de cal pentru arcuşuri pentru instrumentele
muzicale, huqin (viori chinezeşt), regulatoare
de intensitate pentru pianele mecanice, harpa
evreiască (instrumente muzicale), cadre de
timpan, timpane, claviaturi pentru instrumentele
muzicale, clape pentru instrumentele muzicale,
lire, mandoline, claviete, muştiucuri pentru
instrumentele muzicale, benzi de hârtie
pentru instrumentele muzicale mecanice
(pianolă), pupitre pentru partituri, sintetizatoare,

cutii muzicale, surdine pentru instrumentele
muzicale / amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele muzicale, oboaie, ocarine, orgi,
pedale pentru instrumentele muzicale, cheiţe
(de acordare) pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele
muzicale mecanice), claviaturi de pian, corzi
de pian, clape de pian, piane, pipa (chitări
chinezeşti), plectre / pene pentru instrumentele
cu corzi, ancii, tobe robotice, valize pentru
instrumente muzicale, corzi pentru instrumente
muzicale, saxofoane, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), stative pentru instrumentele
muzicale, baghete pentru arcuşuri pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale cu
corzi, corzi pentru instrumentele muzicale, suona
(trompete chinezeşti), tamburine, tam-tamuri,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
trompete, ciocănele de acordare, diapazoane,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
valve pentru instrumentele muzicale, viole, viori,
tuburi sonore pentru orgi, xilofoane, ţitere.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, producţia de clipuri publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de intermediere comercială, marketing,
servicii de relaţii media, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate radio.

───────
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(210) M 2021 00957
(151) 08/02/2021
(732) SC DOCUDRAMA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ET. 3, CAMERA 10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ÎN CĂUTAREA
REVOLUȚIEI PIERDUTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

41. Distribuție de filme cinematografice,
video și programe de televiziune, producție
cinematografică, video și programe de
televiziune, post producție cinematografică,
video și programe de televiziune, proiecția de
filme cinematografice și video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
tehnoredactare computerizată electronică,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere.

───────

(210) M 2021 00958
(151) 08/02/2021
(732) CLAUDIU-OCTAVIAN ULICI,

BD-UL 21 DECEMBRIE 1989
NR. 76, AP. 1, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400124, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Colegiul Juridic Transilvania

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

45. Servicii de avocatură (servicii juridice)
───────

(210) M 2021 00959
(151) 08/02/2021
(732) ANATOMIKA COD SRL, ALEEA

BAIUT NR. 13, BL. A34, SC. A, ET.
2, AP. 8, 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)

ANATOMIKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25

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

16. Modele anatomice de uz instructiv și
didactic.
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, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────
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(210) M 2021 00960
(151) 08/02/2021
(732) MPUC CREATIVE BUSINESS SRL,

STR. MILANO NR. 21, BL. B2,
ET. 2, AP. 22, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
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)

BUCĂTĂRIME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.01.03; 11.01.04;
11.01.10; 22.01.21

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț online.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, show
tv, divertisment difuzat
prin tv.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurante.

───────

(210) M 2021 00961
(151) 08/02/2021
(732) AG RADIO HOLDING SRL,

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

(540)

SOUNDIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15; 16.01.14;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07

(591) Culori revendicate:verde deschis (HEX
#93d150), albastru (HEX #004ccf),
fucsia (HEX #cc00aa), roşu (HEX
#fb003d), galben (HEX #ffe100)

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

9. Aparate si instrumente stiintifice, nautice,
geodezice, fotografice,inematografice, optice,
de cintarire, de masurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranta
(salvare) si didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi video,
discuri compacte, discuri acustice, benzi video,
dischete,
cd-rom-uri, toate produsele menţionate anterior,
în formă înregistrată şi neînregistrată, suporturi
de înregistrare magnetică, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitală, maşini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate şi instrumente
optice, în special ochelari, lentile pentru ochelari,
rame de ochelari, software
de calculator, casete pentru jocuri video,
software pentru jocuri, aparate mobile de
telecomunicatii, programe de aplicaţie (aplicaţii)
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(descărcabile), programe de calculator şi
pentru jocuri, software, software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie şi carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, papetărie, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor), cărţi
poştale din carton şi hârtie, feţe de masă, batiste
şi şerveţele demachiante, din hârtie, sacoşe,
huse, genţi de ambalare din hârtie sau material
plastic, suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, si in special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanta in conducerea
si organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terti, intermediere
de contracte pentru terti pentru achizitia si
vanzarea de bunuri, intermedierea serviciilor de
telecomunicatii, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vanzarilor
(pentru terti), închiriere de material publicitar,
inchirierea spatiilor publicitare, inchiriererea
minutelor publicitare in cadrul mediilor
de comunicare, publicitate si orice fel
de comunicare comerciala audiovizuala, in
special radiofonica, televizata, cinematografica,
imprimata, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnica, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, productie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de productii audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare,
sistematizare si actualizarea datelor in
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de contracte
(pentru terţi, inclusiv artisti), intermedierea de
abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii
(pentru terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor, pregatirea
sectiunilor publicitare, management de proiect

şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonica si/
sau computerizata de comenzi pentru oferte
de cumparaturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare,concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare si publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (si in format electronic) in
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunturi/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ cu licenţe
de film, radio, televiziune, audio şi/sau video
(administrare comercială).
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune,televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, retele computerizate, retele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, colectarea si livrarea de stiri (agentii
de presa), colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agenţiilor de presă,
transmisie de sunet, imagine si date prin
cablu, satelit, (retele) computerizate, cabluri
telefonice si isdn si orice alt tip de medii
de transmisie, transmisia asistata de computer
a mesajelor si imaginilor, furnizarea accesului
la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi în
special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
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informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziţie a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonaţi, în special sub formă de televiziune
plătită şi video la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, in special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, transmiterea de felicitari online,
transmisia de fisiere digitale, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informatii despre distractii si orice posibilitati de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi (casete, etc.) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producţia de muzică,
productia spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea de
evenimente de divertisment în direct şi de
festivaluri de film, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizare
şi coordonare de concerte (divertisment),
organizare de concursuri sau de orice fel de
competitii, educative sau de amuzament, loterii,
reprezentaţii teatrale, organizare de spectacole,
servicii de impresari, prezentări şi închiriere de
filme tv sau cinematogragfice, inchirierea de
inregistrari de sunete, ingrijire redactionala a
aparitiilor pe
internet, producţie de programe de teleshopping,
înregistrări pe benzi video (filmare), proiecţii
de filme tv sau cinematografice, microfilmare,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor, jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare.

42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator si jocuri de
calculator (software), proiectare si inchiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Cesiunea sau orice alta forma de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuala
(licentierea proprietatii intelectuale), distribuirea
de licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente pentru
concepte de franciza, acordarea de licente
de software pentru calculatoare (servicii de
consultanta legala), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi valorificare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje de
presă, radio,televiziune şi film pentru utilizarea
pe suporturi de sunet şi imagine, prin acordare
de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, prin acordare de
licenţă, administrare, intermediere şi orice alt fel
de valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale şi orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune şi
asupra oricaror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.

───────
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diblong

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
24.17.15

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

clase:
3. Sprayuri deodorante pentru zona intimă
feminină (nemedicinale), sprayuri pentru corp
(nemedicinale).
5. Lubrifianți igienici, lubrifianți sexuali personali,
lubrifianți de uz personal pe bază de
silicon, lubrifianți pe bază de apă pentru uz
personal, lubrifianți vaginali, geluri lubrifiante
de uz personal, capsule pentru slăbit pentru
scopuri farmaceutice, capsule din plante pentru
îmbunătățirea performanțelor masculine pentru
scopuri farmaceutice, capsule de ginseng de
uz medical pentru scopuri farmaceutice, capsule
contra alergiei pentru scopuri farmaceutice,
pastile pe bază de miere și plante pentru
gât pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice de uz medical, suplimente alimentare
antioxidante de uz medical, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu acid folic de uz medical,

suplimente alimentare pe bază de minerale de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
enzime de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de propolis de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de glucoză de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de lecitină de
uz medical, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de clorela de uz medical, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale de
uz medical, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de cărbune activ de uz
medical, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng de uz medical, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu
de uz medical, suplimente alimentare alcătuite
în principal din fier de uz medical, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă de uz medical, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai de uz medical, suplimente
alimentare pentru sănătate care conțin ginseng
roșu de uz medical, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței
de uz medical, suplimente alimentare pe bază de
ulei de semințe de in de uz medical, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
sub formă de prafuri de spori de ganoderma
lucidum de uz medical, substituți alimentari sub
formă de prafuri, suplimente dietetice sub formă
de prafuri pentru băuturi, suplimente dietetice
sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant.
10. Prezervative folosite în scopuri medicale,
prezervative de uz igienic, prezervative.
30. Cafea, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea aromată, amestecuri de
cafea, extracte de cafea cu excepţia uleiurilor
esenţiale, cafea gata preparată, esență de
cafea cu excepţia uleiurilor esenţiale, cafea cu
ciocolată, pungi de cafea umplute, înlocuitori
de cafea, cafea măcinată, băuturi din cafea,
boabe de cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), miere,
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miere naturală, miere cu trufe, miere de
manuka, miere de helichrysum, miere biologică
pentru consum uman, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ciocolată, ciocolată
tartinabilă, ciocolată granulată, ciocolată cu
lichior, bomboane cu ciocolată, sosuri de
ciocolată, ciocolată cu alcool, trufe de ciocolată,
fondue din ciocolată, spume de ciocolată,
marțipan din ciocolată, gofre de ciocolată, fructe
trase în ciocolată, ciocolată tartinabilă conținând
nuci, nuci macadamia trase în ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, fructe de pădure
învelite în ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, amestecuri de
ciocolată caldă, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane învelite în ciocolată, băuturi
aromatizate cu ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, ciocolată de băut, ciocolată
cu lapte, ciocolată caldă vegană.
32. Băuturi energizante, băuturi energizante
care conțin cafeină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si
ridicata în legătură cu sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți pe bază de
apă pentru uz personal, lubrifianți vaginali,
geluri lubrifiante de uz personal, capsule pentru
slăbit, capsule din plante pentru îmbunătățirea
performanțelor masculine, capsule de ginseng
de uz medical, capsule contra alergiei, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu acid folic,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier, suplimente alimentare alcătuite în principal

din calciu, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, , suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
substituți alimentari sub formă de prafuri,
suplimente dietetice sub formă de prafuri pentru
băuturi, suplimente dietetice sub formă de
prafuri cu arome de fructe, suplimente nutritive
sub formă de prafuri pentru băuturi, de tip
instant, prezervative folosite în scopuri medicale,
prezervative de uz igienic, prezervative, cafea,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, cafea verde,
cafea aromată, amestecuri de cafea, extracte
de cafea, cafea gata preparată, esență de
cafea, cafea cu ciocolată, pungi de cafea,
înlocuitori de cafea, cafea măcinată, băuturi
din cafea, boabe de cafea, boabe de cafea
prăjite, cicoare (înlocuitori de cafea), înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată),
miere, miere naturală, miere cu trufe, miere de
manuka, miere de helichrysum, miere biologică
pentru consum uman, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ciocolată, ciocolată
tartinabilă, ciocolată granulată, ciocolată cu
lichior, bomboane cu ciocolată, sosuri de
ciocolată, , ciocolată cu alcool, trufe de
ciocolată, fondue din ciocolată, spume de
ciocolată, marțipan din ciocolată, gofre de
ciocolată, fructe trase în ciocolată, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
creme pe bază de ciocolată, produse pe bază de
ciocolată, amestecuri de ciocolată caldă, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, batoane învelite
în ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată,
preparate pentru băuturi cu ciocolată, ciocolată
de băut, ciocolată cu lapte, ciocolată caldă
vegană, băuturi energizante, băuturi energizante
care conțin cafeină, servicii prestate online
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de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata referitoare la sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali,, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți pe bază de
apă pentru uz personal, lubrifianți vaginali,
geluri lubrifiante de uz personal, capsule pentru
slăbit, capsule din plante pentru îmbunătățirea
performanțelor masculine, capsule de ginseng
de uz medical, capsule contra alergiei, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu acid folic,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier, suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu, , suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu, suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, substituți alimentari sub
formă de prafuri, suplimente dietetice sub
formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de
fructe, suplimente nutritive sub formă de prafuri
pentru băuturi, de tip instant, prezervative
folosite în scopuri medicale, prezervative de uz
igienic, prezervative, cafea, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea verde, cafea aromată,
amestecuri de cafea, extracte de cafea, cafea
gata preparată, esență de cafea, cafea cu
ciocolată, pungi de cafea, înlocuitori de cafea,
cafea măcinată, băuturi din cafea, boabe de

cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare (înlocuitori
de cafea), înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), miere,
miere naturală, miere cu trufe, , miere de
manuka, miere de helichrysum, miere biologică
pentru consum uman, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ciocolată, ciocolată
tartinabilă, ciocolată granulată, ciocolată cu
lichior, bomboane cu ciocolată, sosuri de
ciocolată, ciocolată cu alcool, trufe de ciocolată,
fondue din ciocolată, spume de ciocolată,
marțipan din ciocolată, gofre de ciocolată, fructe
trase în ciocolată, ciocolată tartinabilă conținând
nuci, nuci macadamia trase în ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, fructe de pădure
învelite în ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, amestecuri de
ciocolată caldă, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane învelite în ciocolată, băuturi
aromatizate cu ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, ciocolată de băut, ciocolată
cu lapte, ciocolată caldă vegană, băuturi
energizante, băuturi energizante care conțin
cafeină, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog pentru produsele mentionate anterior in
clasele 3, 5, 10, 30 si 32, servicii de publicitate,
marketing si promovarea produselor mentionate
anterior in clasele 3, 5, 10, 30 si 32, gestiunea
afacerilor comerciale, , asistență în afaceri,
management și servicii administrative in legatura
cu produsele mentionate anterior in clasele 3, 5,
10, 30 si 32, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare la
calorifere, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de calorifere si
radiatoare pentru a permite clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
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electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 00964
(151) 08/02/2021
(732) I&I DIAMANT S.R.L., STR.

OLANESTI, NR. 2, BL. 43, AP.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Anasta Crepe & Coffe

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de snack-baruri, localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de local public,
servicii prestate de localurile unde se servește
cafea, servicii prestate de localurile unde se
servește clatite, servicii prestate de localurile
unde se servește vafe si goufre.

───────

(210) M 2021 00965
(151) 08/02/2021
(732) ALEX EUROPASS SRL , STRADA

CHILIA VECHE NR. 3, BL. TD
16, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAESTRO

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

45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.

───────

(210) M 2021 00966
(151) 08/02/2021
(732) AUREL-ILIE GHERMAN, STR.

AVRAM IANCU NR. 120, JUDEȚUL
HARGHITA, TOPLITA, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

SHOP LIKE A PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.23; 18.01.19

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
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săpun, detergenți, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, nemedicinale, adeziv pentru extensii
de păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam
pentru cuticule, balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, produse ceruri de masaj,
produse cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, produse cosmetice care
conțin cheratină, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, preparate pentru
pedichiură nemedicinale, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse cosmetice.
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri

esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale sub formă
de emulsie, uleiuri parfumate, apă de toaletă,
apă de colonie, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanți pentru parfumuri, creme parfumate,
deodorante de corp (parfumerie), extracte de
parfum, loțiuni și creme de corp parfumate,
loțiuni bay rum (cel mai des utilizate ca
aftershave sau apă de colonie, dar și ca
deodorante, de-asemenea utilizate ca
ingrediente în fabricarea săpunului de bărbierit),
șervețele parfumate, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), spray-uri pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie produse de parfumerie , uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante și
antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, nemedicinale, preparate
și tratamente pentru păr, nemedicinale, săpunuri
și geluri nemedicinale, produse pentru epilare
și bărbierit, preparate pentru baie, apă
micelară, colagen hidrolizat de uz cosmetic,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții,
produse cosmetice funcționale, creme BB de
înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme și
loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn
parfumat, săculețe parfumate, săpunuri
parfumate, conuri parfumate, parfumuri solide,
bețișoare parfumate, potpuriuri parfumate, pudră
de talc parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat
pentru casă, extracte de flori (parfumerie),
preparate pentru parfumarea camerei, lotiuni
parfumate pentru corp, sfere parfumate
(substanțe aromatice), săruri de baie parfumate,
conuri de pin parfumate, odorizanți de cameră,
produse de
parfumare pentru cameră, difuzoare cu
fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate pentru
împrospătarea covoarelor și mochetelor,
produse pentru îndepărtarea mirosului de
animale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, rezerve
pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă
de unghii, lac de unghii, adezivi pentru fixarea
genelor false, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, alifii, unguente (nemedicinale),
astringent
produse de uz cosmetic, balsamuri de buze,
bază de machiaj, produse cosmetice care
conțin panthenol, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, abțibilduri pentru
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decorarea unghiilor, produse de curățare sub
formă de spume.
7. Echipament (mașini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament (mașini)
pentru mișcare și manevrare, echipament
(mașini) pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, mașini și mașini-
unelte de urgență și salvare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare,
ambreiaje pentru mașini, altele decât cele
pentru vehicule terestre, alternatoare auto,
ambreiaje, altele decât cele pentru vehicule
terestre, amortizoare de șocuri pentru mașini,
amortizoare de torsiune pentru mașini
(componente ale mașinilor), amortizoare de
zgomot (componente ale mașinilor), angrenaje
pentru mașini, roboți industriali, foarfeci electrice,
mașini de tuns gazonul, mașini de găurit,
fierăstraie de traforaj (mașini), râșnițe de cafea
electrice, râșnițe pentru condimente (acționate
electric), roboți de cusut, mașini de cusut,
mașini de călcat și prese de rufe, mașini și
dispozitive de lipit și sudură, cricuri (mașini),
mașini de tuns iarba, mașini de tocat carne
(mașini electrice), curățitoare electrice cu înaltă
presiune (mașini), mașini de lustruit, mașini de
nituit, laminoare, șurubelnițe electrice, mașină de
laminat automată (laminatoare), mașini electrice
de tuns, dispozitive de tuns (acționate electric)
pentru animale, mașini de lipit, lămpi de lipit
(mașini), echipament de lipit și sudură, vinciuri,
mașini de spălat, aspiratoare pentru automobile,
saci pentru aspiratoare, aspiratoare pentru
curățarea umedă (mașini), mașini de spălat
covoare, mașini de spălat vase, mașini pentru
curățenie și curățare în exterior.
8. Arme ascuțite și contondente de mână, cu
excepția armelor de joc, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru ridicat (cricuri), foarfeci (ustensile de
mână), foarfeci de tuns (ustensile de mână),
mașini de tuns (ustensile de mână), aparate de
tuns animale (ustensile de mână), instrumente
manuale de tuns, fiare de călcat, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică
(ustensile de mână), ciocane.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare

și control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, logger
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb,
căști, căști in-ear, cutii pentru căști, bureți
pentru căști, casti fara fir, amplificatoare
pentru căști, boxe, boxe portabile, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), vizoare
cu stabilizare giroscopică, giroscoape pentru
stabilizare, laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, huse din piele pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
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audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, playere mp4,
player portabil multimedia, ochelari 3D playere
multimedia, telecomenzi multifuncționale, stații
de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
pentru mașini (ICE), sisteme de divertisment
audiovizual pentru mașină, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, carcase de
acumulatoare , carcase de baterii, carcase
de calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDE), carcase rezistente la apă pentru camere

video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media,
înregistrat sau descărcabil, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, camere
video activate de mișcare, routere wireless,
emițătoare, emițătoare-receptoare, microfoane,
ochelari, ochelari (optică), lentile pentru ochelari,
suporturi pentru ochelari.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații industriale de tratare,
instalații nucleare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate,
fierbătoare electrice, lămpi electrice, lămpi
solare, lămpi reflectoare, lanterne solare,
lanterne reîncărcabile, lanterne electrice, becuri
fluorescente, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de iluminat, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
uscătoare de păr.
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21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, stropitori (aspersoare), ghivece de
flori, fierbătoare neelectrice, cârpă pentru
ochelari, termosuri, perii, perii cosmetice, perii
pentru încălțăminte, perii pentru curățat, acvarii
și vivarii, dispozitive pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, piepteni pentru animale, colivii
pentru păsări, dispozitive de alimentare pentru
animale domestice acționate de acestea, litiere
pentru animale de companie, caserole (veselă),
capace pentru caserole, râșnițe neelectrice.
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jucării pentru
animale, aparate pentru exerciții fizice, jocuri de
societate
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop medicinal sau comercial, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de

transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
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piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe, flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu telefoane,
laptopuri, tablete, componente hardware si
periferice pentru dispozitive inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat si reflectoare.

───────

(210) M 2021 00967
(151) 08/02/2021
(732) ANDRA STORE SRL, ȘOSEAUA

NICOLINA NR. 71, BL.982, SC. A,
ET.3, AP.13, IAȘI, 700716, IAȘI,
ROMANIA

(540)

COLLIN STYLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 02.03.16

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

14. Bijuterii.
18. Genți.
25. Îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00968
(151) 08/02/2021
(732) SHARKENOMU SRL, BD. TUDOR

VIANU, NR. 25-27, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
WORKZY

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, recrutare de personal,
servicii de recrutare de personal, servicii de
consultanță în recrutare de personal, plasare
și recrutare de personal, publicitate pentru
recrutare de personal, consultanță privind
recrutarea de personal, servicii profesionale
de recrutare a personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
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furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de intermediere de
recrutare de personal, recrutare ș i plasare
a forței de muncă, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă, plasarea
forței de muncă, consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de agenție de plasare
pentru muncă temporară, servicii de plasare
temporară a forței de muncă, servicii de plasare
de forță de muncă temporară, servicii de potrivire
la un loc de muncă, organizare și coordonare
de târguri de locuri de muncă, servicii
de consiliere și consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de consultanță și
consiliere referitoare la plasarea forței de muncă,
consultanță în materie de ocupare a forței de
muncă și administrarea de personal, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte (pentru terți), intermediere publicitară,
servicii de intermediere în achiziții pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere între voluntarii
califica ți și organizațiile nonprofit, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, servicii
de externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, intermediere de
contracte de cumpărare, și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri,

agenții de plasare de personal, asistență în
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în materie de angajări, consultanță
în materie de personal, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanță privind
selectarea de personal, evaluarea cerințelor
privind personalul, consultanță privind plasarea
personalului, furnizare de personal administrativ,
furnizare de informații în materie de angajare,
furnizare de personal de vânzări remunerat
pe bază de comision, furnizare de personal
temporar pentru asistență administrativă,
management de personal din domeniul
marketingului, leasing de personal, recrutare
de personal permanent, publicitate în vederea
recrutării personalului, plasare de personal
permanent, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
redistribuire de personal, selecție de personal
(pentru terți), servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
personal, servicii de head hunting, servicii de
planificare de carieră, servicii de transfer al
angajaților, asistență în afaceri, administrare
de afaceri, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), date referitoare la afaceri, consultanță în
materie de relocalizare a firmelor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
întocmire de rapoarte economice, planificare
a întâlnirilor de afaceri, organizare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, managementul
și administrarea afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, prelucrare de
date, sistematizare și management, compilare
de baze de date computerizate, compilare
de date pentru terți, compilare de date
în baze de date electronice, căutare de
informații în fiș iere informatice, pentru
terți, colectare de date, actualizare ș i
administrare de informații în registre, compilare
de date statistice, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, pregătirea
inventarierii, inventar, gestionare de fișiere
informatice, introducere de date și prelucrare de
date, elaborare de date statistice comerciale,
compilații statistice, servicii de management
de inventar, servicii de introducere de date
informatice, servicii de introducere de date,
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servicii de informații statistice în afaceri, servicii
de gestionare a datelor, servicii de compilare
de date statistice, prelucrare electronică a
datelor, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, verificarea prelucrării datelor,
verificare de date computerizate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asisten ță și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul.
42. Asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
web, consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (SaaS), asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare și pentru întocmirea de
rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, cloud computing (computerizare în
nori), servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de date,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, furnizare de facilități informatice pentru
stocarea electronică de date digitale, furnizare
de software nedescărcabil online, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, închirierea de
programe informatice, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, leasing de software cu
autentificare unică pentru aplicații, platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie

de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, închirierea și întreținerea software-ului
de computer, închirieri de aplicații informatice,
software ca serviciu (SaaS), stocare de
date, stocare de date folosind tehnologia
blockchain, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, servicii de backup de
date, stocarea electronică a datelor, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, testare, autentificare și controlul
calității, certificare (controlul calității), controlul
calității, control tehnic și inspecție, evaluarea
calitatii, testare, analiză și evaluare a serviciilor
terților în vederea certificării, teste de control
al calității, consultanță în materie de control al
calității, controlul calității pentru terți.

───────

(210) M 2021 00969
(151) 08/02/2021
(732) AVA-SENSES SRL, STRADA

AUREL VLAICU NR. 101, BL.
I2, SC. A, AP 5, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900075, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AVA-SENSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.12; 26.11.25

(591) Culori revendicate:galben (PMS 107),
negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.

───────
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(210) M 2021 00970
(151) 08/02/2021
(732) SYNERGETICS CORPORATION

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

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

(540)

e-Parteneri

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.10; 26.15.25; 26.04.02;
24.15.11

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
129), gri (Pantone 432)

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

9. Aplicație web descărcabilă destinată
integrării/schimbului de date și proceduri
administrative între administrațiile publice,
locale și centrale, și parteneri din mediul
administrativ, public sau privat, publicații
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, broșuri electronice descărcabile
destinate schimbului de date și proceduri
administrative între administrațiile publice, locale
și centrale, și parteneri din mediul administrativ,
public sau privat, software informatic utilitar
descărcabil, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile în scopul integrării/
schimbului de date și proceduri administrative
între administrațiile publice, locale și centrale,
și parteneri din mediul administrativ, public
sau privat, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, baze de date
(electronice), baze de date computerizate, baze

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

───────
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(210) M 2021 00971
(151) 08/02/2021
(732) SYNERGETICS CORPORATION

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

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

(540)

e-Funcționar

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.02; 27.05.10; 07.01.24;
26.03.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
298), gri (Pantone 432)

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

9. Suită de aplicații web destinată procesării
interne, în format digital, de către funcționarii
administrațiilor publice, locale și centrale, a
solicitărilor cetățenilor, venite online sau la
ghișeu (descărcabile), publicații electronice
descărcabile destinate informării funcționarilor
administrațiilor publice, locale și centrale, fișiere
multimedia descărcabile, broșuri electronice
descărcabile destinate informării funcționarilor
administrațiilor publice, locale și centrale,
software informatic utilitar descărcabil, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile în scopul procesării interne, în format
digital, de către funcționarii administrațiilor
publice, locale și centrale, a solicitărilor
cetățenilor, venite online sau la ghișeu,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, baze de date electronice
(descărcabile), baze de date computerizate

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