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Cereri Mărci publicate în 15/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 01620 08/03/2021 FLAVIA ENJOY SRL ENJOY LIVE BAND

2 M 2021 01762 08/03/2021 ASOCIATIA
INTERNATIONALILOR DE
RUGBY - ROMANIA

Asociatia Internationalilor de
Rugby - Romania, A.I.R.R.

3 M 2021 01787 08/03/2021 LILIANA VLAS URGENT FARM

4 M 2021 01788 08/03/2021 CRISTIAN PUIAC OPUS

5 M 2021 01789 08/03/2021 LEROY MERLIN ROMANIA SRL Leroy Merlin. Pentru case
fericite.

6 M 2021 01792 08/03/2021 OCTAVIAN-ALEXANDRU
CIOBÎCĂ

Bunătăţi de la mămuca

7 M 2021 01794 08/03/2021 AGROBOG STAR S.R.L. Ana's Apartments in Silver
Mountain

8 M 2021 01795 08/03/2021 S.C. NATURAL AUTENTIC
DESIGN SRL-D

Ronțăieli

9 M 2021 01796 08/03/2021 SC MISAVAN TRADING S.R.L. Misavan TRECEM ROMÂNIA PE
CURAT

10 M 2021 01797 08/03/2021 SOCIETATEA ALFA OMEGA TV
PRODUCTION S.R.L.

ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL

11 M 2021 01798 08/03/2021 MACONDO INVEST S.R.L. CASA MIȚA BICICLISTA

12 M 2021 01800 08/03/2021 DONNA MEDPLUS SRL DONNA MEDICAL CENTER

13 M 2021 01801 08/03/2021 STACK POST&LOGISTICS
S.R.L.

STACKCURIER

14 M 2021 01802 08/03/2021 IULIEAN HORNET ecoHORNET

15 M 2021 01803 08/03/2021 SC FITNOTFAT SRL FITNOTFAT

16 M 2021 01804 08/03/2021 MATHEAS ROBERTO AFAMI

17 M 2021 01805 08/03/2021 HORNET IULIEAN PARTIDUL RETEAUA
PROFESIONISTILOR
RENASTEM (RPR)

18 M 2021 01806 08/03/2021 SC ROCAST SRL DMCRAFT Professional Tools

19 M 2021 01807 08/03/2021 IULIANA-VICTORIA NĂSTASE fatacubaloane

20 M 2021 01808 08/03/2021 PepsiCo, Inc CHEETOS PUFULEŢI

21 M 2021 01809 08/03/2021 BAZINGA SRL WHITE LINES PROFESSIONAL
DENTISTRY

22 M 2021 01810 08/03/2021 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP POSibil
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 01811 08/03/2021 ADRIAN-NICOLAE STOICA LOUIS VAREL

24 M 2021 01812 08/03/2021 DINO GRAPHICS SRL Zamolxis DEUS DACIAE

25 M 2021 01813 08/03/2021 SC IDEAL CONTOUR SRL Ideal Contour

26 M 2021 01814 08/03/2021 DINO GRAPHICS SRL Decebalus REX DACIAE

27 M 2021 01815 08/03/2021 DAN AURELIAN MITRANESCU AUTO MUTE

28 M 2021 01816 08/03/2021 COMPAGNIE FINANCIÈRE
ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER

TIMARYZA

29 M 2021 01817 08/03/2021 GRAND STEP SRL ETHEREAL BEAUTY CO Be
yourself, be ethereal

30 M 2021 01818 08/03/2021 CITY GARDEN RESIDENCE
SRL

BONTON LUXURY VILLAS

31 M 2021 01820 08/03/2021 EMILIAN SRL EMILIAN auto sibiu

32 M 2021 01821 08/03/2021 MATEI UNITRANS S.R.L. MATEI UNITRANS

33 M 2021 01822 08/03/2021 ASOCIATIA SMART FACTORY
ROMANIA FABRICA
INTELIGENTA ROMANIA

SMART FACTORY ROMANIA
Innovative & competitive
manufacturing
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(210) M 2021 01620
(151) 08/03/2021
(732) FLAVIA ENJOY SRL, BD.

TRANDAFIRILOR NR. 203,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, LOC.
PUCIOASA, ORAȘ PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)
ENJOY LIVE BAND

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

41. Servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți.

───────

(210) M 2021 01762
(151) 08/03/2021
(732) ASOCIATIA INTERNATIONALILOR

DE RUGBY - ROMANIA, STR.
PROLETARULUI NR. 33, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Asociatia Internationalilor de
Rugby - Romania, A.I.R.R.

(531) Clasificare Viena:
05.03.02; 21.03.01; 24.07.01; 29.01.15;
27.05.17

(591) Culori revendicate:Verde, auriu, galben,
albastru, roşu, gri

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

41. Activităţi sportive.
───────

(210) M 2021 01787
(151) 08/03/2021
(732) LILIANA VLAS, STR.

MARINARILOR NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
URGENT FARM

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2021 01788
(151) 08/03/2021
(732) CRISTIAN PUIAC, STR.

LUCEAFĂRULUI NR. 2A, AP. 18,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

OPUS

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
promovarea manifestărilor şi activităţilor
culturale.
41. Educație, divertisment, furnizarea de
instruire, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01789
(151) 08/03/2021
(732) LEROY MERLIN ROMANIA SRL,

STRADA ICOANEI NR. 11 - 13, ET.
2, 3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. 2 GRANICERI, BL. 22, SC.
A, ET. 1, AP. 6, JUDEŢ SUCEAVA,
FALTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Leroy Merlin.

Pentru case fericite.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Postare de afişe publicitare (afișaj),
agenții de publicitate, campanii de marketing,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte

publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing de referință, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmire de planuri de marketing, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, marketing financiar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și plasare de reclame, plasare de reclame,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de reclame
cinematografice, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de reclame
radio, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
internaționale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
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publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitar (pregătirea de texte-
e), publicitate, publicitate cu răspuns direct,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), publicitate
în cinematografe, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate pe taxi, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de materiale
publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și reclamă, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare în materie

de prestații comerciale, servicii publicitare și
de promovare, servicii de comunicare cu
ajutorul bloggerilor, publicitate prin intermediul
bloggurilor si bloggerilor, publicitate prin afisare
în cadrul semnăturii electronice a e-mail-
ului, publicitate prin interediul rețelelor de
socializare on-line, publicitate prin intermediul
motoarelor de cautare pe internet, publicitate
pe website-ul propriu și/sau al colaboratorilor,
publicitate prin intermediul site-urilor on-line care
permit încărcarea și vizualizarea videoclipurilor
distribuite de utilizatorii săi, publicitate in toate
mediile de comunicare online, publicitate pe
website-uri, publicitate pe canale sociale on-
line, publicitate prin relatii publice, publicitate prin
articole online, publicitate prin articole in ziare
si reviste, publicitate in magazine, publicitate
stradală.

───────

(210) M 2021 01792
(151) 08/03/2021
(732) OCTAVIAN-ALEXANDRU

CIOBÎCĂ, STR. PUTNEI NR. 1, BL.
21, SC. C, ET. 2, AP. 24, JUDEŢ
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Bunătăţi de la mămuca

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, pateuri (patiserie),
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu fructe, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie conţinând creme,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie conţinând creme şi fructe,
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produse de patiserie din legume şi carne,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), covrigi, plăcinte.
35. Regruparea în avantajul terţilor a patiserie,
pateuri (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conţinând creme, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie conţinând creme şi fructe, produse
de patiserie din legume şi carne, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele),
covrigi, plăcinte (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la patiserie, pateuri (patiserie),
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conţinând creme, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie
conţinând creme şi fructe, produse de patiserie
din legume şi carne, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), covrigi,
plăcinte, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la patiserie, pateuri (patiserie),
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conţinând creme, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie
conţinând creme şi fructe, produse de patiserie
din legume şi carne, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), covrigi,
plăcinte, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

servire de mâncare destinată consumului
imediat, prepararea alimentelor, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet.

───────

(210) M 2021 01794
(151) 08/03/2021
(732) AGROBOG STAR S.R.L., ALEEA

1 IUNIE NR. 4, BLOC B5, AP. 2,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
Ana's Apartments
in Silver Mountain

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 01795
(151) 08/03/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRAȚII
BUZEȘTI NR. 11, ET. P, AP. 45,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Ronțăieli

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

29. Nuci procesate, nuci caju procesate, fistic
procesate, migdaie procesate, alune procesate,
alune de pădure procesate, arahide procesate,
nuci de cocos procesate, castane prăjite,
uscate, sărate, condimentate, glasate, acoperite
cu glazură și preparate, fructe și legume
conservate, uscate și preparate, produse din
legume și cartofi extrudate și granulate și altfel
fabricate sau preparate, seminței preparate,
produse din ghimbir ca fructe uscate, unt de
arahide.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de fast-fooduri, restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servire de alimente şi băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente şi băuturi), pregătirea şi furnizarea de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
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30. Batoane din cereale, batoane din cereale
bogate în proteine, batoane mușii, constând în
principal din nuci, fructe uscate, semințe de
cereaie prelucrate, tapioca, manioc procesat,
orez, porumb procesat, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate și granulate și altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie și jeleuri de fructe, biscuiți aromați,
fursecuri și covrigi, nuci învelite în ciocolată,
ciocolată și produse din ciocolată, lemn dulce,
extracte de ierburi pentru alimente (condimente).
31. Nuci, fistic, migdale, alune, arahide, castane
și semințe, neprocesate, alge neprocesate
pentru consum uman, ciuperci si trufe proaspete.

───────

(210) M 2021 01796
(151) 08/03/2021
(732) SC MISAVAN TRADING S.R.L.,

COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI, VOINEȘTI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PĂUNEȚ
ALEXANDRINA, STRADA
SPLAIUL BAHLUI NR.29, BL. B5,
SC.A, AP.7, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Misavan TRECEM
ROMÂNIA PE CURAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, roșu

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

3. Detergenți, alții decât cu utilizare în procesele
de fabricare și în scopuri medicinale.
4. Lumânări aniversare.
5. Produse sanitare de uz medical, șervețele
igienice, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, insecticide, odorizante (altele
decât cele de uz personal).
16. Articole de hârtie, șervețele de masă din
hârtie, hârtie igienică, prosoape de hârtie, pungi
de ambalaj din hârtie sau material plastic, saci
menajeri.
17. Folii din material plastic pentru uz agricol.
21. Mănuși menaj, lavete și bureți, produse de
plastic (de bucătărie sau menaj), pahare, farfurii,
paie pentru degustarea de băuturi.
24. Fețe de masă din material textil, șervețele
imprimate din material textil.
28. Baloane pentru petreceri, confetti, coifuri
pentru petreceri, fluiere (articole de jucării),
stegulețe (articole de jucării), bannere
decorative, ghirlande decorative pentru
petreceri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasele 03, 04, 05, 16, 17, 21,24,
28, (cu excepția transportului lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, comercializarea produselor on-line și en-
detail, servicii de agenții de import-export cu
aceste produse.

───────
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(210) M 2021 01797
(151) 08/03/2021
(732) SOCIETATEA ALFA OMEGA TV

PRODUCTION S.R.L., STRADA
AUREL POP NR. 8, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, gri (Pantone
Cool Gray 1C), albastru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01798
(151) 08/03/2021
(732) MACONDO INVEST S.R.L., BD.

REGINA ELISABETA NR. 39,
ETAJ 2, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASA MIȚA BICICLISTA

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

36. Închirieri de birouri, închirieri de clădiri,
închirieri de spaţii comerciale, închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare),

intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare, închirieri de apartamente şi birouri.
43. Servicii de restaurant şi bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale bistrourilor, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de organizare de
banchete, închiriere de săli pentru evenimente
speciale.

───────

(210) M 2021 01800
(151) 08/03/2021
(732) DONNA MEDPLUS SRL, STR.

SUBLOCOTENENT ROMEO
TUTA NR. 12, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

DONNA MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, roz (Pantone
Rhodamine Red C, Pantone 190
C, Pantone 225 C, Pantone 213 C,
Pantone 183 C), mov (Pantone 248 C)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
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pentru oameni, servicii veterinare, servicii de
centre de sănătate (ambulatorii), asistență
medicală la domiciliu, consiliere în materie
de sănătate, consiliere cu privire la diete și
nutriție, chiropractică, centre rezidențiale de
asistență medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de fizioterapie,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare
de centre de recuperare fizică, furnizare de
centre de îngrijiri de lungă durată, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
controale medicale, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
servicii oferite de sanatoriu, servicii clinice
homeopatice, recomandări în materie de alergii,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de logopedie, servicii de
meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
farmaceutice, servicii medicale, servicii oferite
de clinici medicale, servicii de stomatologie,
servicii prestate de opticieni, studii de evaluare
a sănătății, servicii oferite de clinici, servicii
de chirurgie, servicii ginecologice, servicii
obstetrice, servicii de examinări medicale,
servicii de analize medicale, asistență medicală,
servicii oferite de clinici medicale, compilarea de
rapoarte medicale, consiliere medicală.

───────

(210) M 2021 01801
(151) 08/03/2021
(732) STACK POST&LOGISTICS S.R.L.,

STRADA ANA IPĂTESCU NR. 44,
CONSTRUCȚIA C6, JUDEȚUL
ILFOV, SAT JILAVA, COMUNA
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

STACKCURIER

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 03.07.17; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, servicii de administrare a
afacerilor în domeniul transporturilor, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
directă prin poștă, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, publicitate online,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
analiză și cercetare de piață, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
managementul și administrarea afacerilor.
38. Servicii de mesaje scurte (SMS), furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
mesaje electronice, transmisie de mesaje
electronice, transmisie de mesaje prin mijloace
electronice, comunicații prin terminale de
calculator, transmitere de mesaje și de imagini cu
ajutorul calculatorului, servicii de telecomunicații.
39. Transport prin curier, servicii de curierat,
servicii de curierat (călătorii -), servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare
de colete prin curier, livrare de corespondență
prin curier, livrare de colete prin curierat, servicii
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de curierat pentru mărfuri, servicii de curierat
pentru mesaje, servicii postale și de curierat,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de curierat pentru transportul de marfă, servicii
de curierat pentru livrarea de mărfuri, servicii
de curierat pentru livrarea de pachete, servicii
de curierat pentru livrarea de colete, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
informare computerizată privind transporturile,
servicii consultative privind urmărirea produselor
în tranzit (informații referitoare la transporturi),
distribuirea de colete, depozitare de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
ridicării de colete, transport de colete în 24h,
servicii de colectare de colete, servicii de primire
a coletelor, livrare pe cale rutieră de colete,
livrare de colete pe cale terestră, ridicare și
livrare de colete și produse, servicii de localizare
și urmărire de scrisori și colete, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, logistică de transport,
informații în domeniul transportului, depozitare
temporară de livrări.

───────

(210) M 2021 01802
(151) 08/03/2021
(732) IULIEAN HORNET, STR.

GHEORGHE POPESCU NR.
7, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ecoHORNET

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2021 01803
(151) 08/03/2021
(732) SC FITNOTFAT SRL, STR. AZUGA

29, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440070, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

FITNOTFAT

(531) Clasificare Viena:
02.03.08; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #4d4d4d),
verde (HEX #aec53c)

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

41. Educație, divertisment și activități sportive.
───────

(210) M 2021 01804
(151) 08/03/2021
(732) MATHEAS ROBERTO, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 98-106, BL. D16,
SC. 4, ET.6, AP.152, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

AFAMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

36. Afaceri imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, managementul proprietăţilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/03/2021

imobiliare, consultanţă imobiliară, furnizare de
informaţii privind bunurilor imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare.

───────

(210) M 2021 01805
(151) 08/03/2021
(732) HORNET IULIEAN, STR.

GHEORGHE POPESCU, NR.
7, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PARTIDUL RETEAUA
PROFESIONISTILOR

RENASTEM (RPR)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale (tipărituri).
35. Publicitate elctorală prin mass-media,
gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi cultural
pentru nominalizarea şi susţinerea candidaţilor
în campanii electorale.

───────

(210) M 2021 01806
(151) 08/03/2021
(732) SC ROCAST SRL, ŞOS. ODĂII

NR. 62- 68, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

DMCRAFT Professional Tools

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
uneltelor, sculelor, echipamentelor industriale,
a organelor de asamblare şi a sistemelor
de fixare, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de import şi comerţ cu unelte, scule,
echipamente industriale, organe de asamblare şi
siteme de fixare.

───────
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(210) M 2021 01807
(151) 08/03/2021
(732) IULIANA-VICTORIA NĂSTASE,

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 230, BL.24,
SC.1, ET.2, AP.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

fatacubaloane

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 21.01.16

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

41. Furnizare de echipamente de decor pentru
evenimente, închiriere de decoruri pentru
evenimente şi petreceri, servicii de decorare cu
baloane, organizare şi coordonare de petreceri şi
evenimente tematice, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, consultanţă
referitoare la planificare de petreceri, consultanţă
în materie de planificare de evenimente,
coordonare de activităţi de divertisment.

───────

(210) M 2021 01808
(151) 08/03/2021
(732) PepsiCo, Inc, 700 ANDERSON

HILL ROAD, PURCHASE, NEW
YORK, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CHEETOS PUFULEŢI

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

30. Gustări (snack foods) pe bază de porumb.

(210) M 2021 01809
(151) 08/03/2021
(732) BAZINGA SRL, STR. GLĂDIŢEI

NR.42, BL.T7, ET.11, AP.1102,
CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL,
CALEA VITAN NR. 106, BL.V40,
SC. 3, ET. 3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WHITE LINES
PROFESSIONAL DENTISTRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08

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

clase:
5. Materiale pentru amprenta dentară, material
pentru umplerea dinţilor, materiale pentru dinţi
artificiali, materiale pentru restaurarea dinţilor,
materiale dentare din porţelan, materiale pentru
repararea dinţilor, porţelan pentru proteze
dentare, abrazivi dentari, cauciuc pentru uz
stomatologic, adezivi pentru protezele dentare,
amalgame dentare, cimenturi dentare, lac
dentar, masticuri dentare, amalgame dentare
din aur, pansamente, medicale, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale dentare
pentru obturarea dinţilor, materiale dentare
pentru plombarea dinţilor, produse medicinale
pentru curăţarea dinţilor, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, paste de dinţi
medicamentoase, ceară de mulaj pentru
stomatologi, apă de gură pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
medicale, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, alcaloizi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri

───────
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medicale, astringenţi pentru scopuri medicale,
anestezice, analgezice, antiseptice, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, bumbac aseptic, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate bacteriologice pentru uz medical
şi veterinar, preparate biologice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
biocide, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, camfor pentru scopuri
medicale, cloroform, colagen pentru scopuri
medicale, comprese, spray-uri de răcire pentru
scopuri medicale, beţişoare din bumbac pentru
scopuri medicale, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate pentru spălat de uz
medical, săpun cu conţinut medicamentos,
dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi, preparate
enzimatice pentru scopuri medical, enzime
pentru scopuri medicale, cutii de prim-
ajutor, umplute, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, glucoză pentru scopuri medicale,
gelatină pentru scopuri medicale, glicerina
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
medicale, gumă pentru scopuri medicale,
creioane hemostatice, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hidrastinină,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
iodoform, izotopi pentru scopuri medicale, apă
de plumb/apă Goulard, alifii, alifii mercuriale,
fibre pentru scopuri medicale, medicamente
pentru uz stomatologic, moleschin pentru
scopuri medicale, nervine, materiale injectabile
de umplutură dermică, pastă de dinţi medicinală,
umpluturi pentru cavităţi osoase formate din
ţesuturi vii, cilindri pentru oxigen, cu conţinut,
pentru uz medical, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
substanţe nutritive pentru microorganisme,
oxigen pentru scopuri medicale, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, seringi
preumplute pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, radiu pentru scopuri medicale,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale,
sedative/tranchilizante, seruri, sicativi (agenţi
de uscare) pentru scopuri medicale, săruri de

sodiu pentru scopuri medicale, solvenţi pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice,
pansamente chirugicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din ţesuturi vii, adezivi chirurgicali,
tincturi pentru scopuri medicale, preparate
pe bază de vitamine*, bureţi cicatrizanţi,
vată pentru scopuri medicale, agenţi corozivi
pentru tratarea suprafeţei dinţilor, materiale
compozite dentare, preparate pentru facilitarea
erupţiei dinţilor, materiale stomatologice pentru
duplicarea mulajelor de dinţi, materiale sintetice
de uz dentar pentru plombarea dinţilor, materiale
ceramice de uz dentar pentru plombarea
dinţilor, preparate şi articole dentare şi produse
medicinale pentru îngrijirea dinţilor, metale
fasonate pentru stomatologie, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie, răşini sintetice utilizate
în stomatologie, amalgam dentar, răşini dentare,
aliaje dentare, ceramică dentară, masticuri
dentare, cimenturi dentare, ceară dentară,
cimenturi dentare, lacuri dentare, preparate
şi articole dentare şi produse medicinale
pentru îngrijirea dinţilor, ceară dentară pentru
prepararea mulajelor dentare, adezivi de uz
dentar, cauciuc de uz dentar, abrazivi de uz
dentar, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru profilaxie dentară, material
pentru proteze dentare, compozite pentru
restaurare dentară, lacuri dentare utilizate în
restaurarea dentară, materiale pentru punţi
dentare, materiale de căptuşire de uz dentar
(pentru protejarea pulpei dentare), alginat
ortodontic
pentru amprentă dentară, materiale dentare
pentru obturarea dinţilor, materiale dentare
pentru plombarea dinţilor, aliaje metalice pentru
reconstrucţii dentare, agenţi de sigilare de
uz dentar, materiale de fixare de uz dentar,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, reactivi de colorare pentru detectarea
plăcii dentare, materiale sintetice de uz dentar
pentru plombarea dinţilor, materiale ceramice de
uz dentar pentru plombarea dinţilor, materiale
ceramice folosite la reconstrucţia protezelor
dentare, aliaje de metale preţioase ca implanturi
dentare, cimenturi dentare pe bază de răşină,
medii de contrast utilizate la aparate medicale cu
ultrasunete, substanţe radiologice de contrast de
uz medical.
10. Proteze/seturi de dinţi artificiali, dinţi
artificiali, coroane pentru dinţi, implanturi
dentare, părţi artificiale pentru dinţi, protecţii
pentru dinţi, de uz medical, instrumente
utilizate la fabricarea dinţilor artificiali, aparate
utilizate la fabricarea dinţilor artificiali, materiale
stomatologice pentru duplicarea mulajelor de
dinţi, portamprente dentare, proteze dentare
parţiale, freze dentare, pivoţi pentru dinţii
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artificiali, aparate şi instrumente dentare,
aparate dentare, electrice, protecţii dentare
pentru uz stomatologic, inele pentru dentiţie,
aparate ortodontice, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, benzi de cauciuc ortodontice,
maxilare artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, implanturi (proteze) folosite
în stomatologie, aparate pentru utilizare
în ortodonţieaparate de anestezie, fotolii
stomatologice, măşti de anestezie, bandaje,
elastice, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, implanturi biodegradabile
de fixare a oaselor, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, brăţări
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, catetere,
clipsuri, chirurgicale, compresoare (chirurgicale),
comprese de răcire pentru prim ajutor,
plasturi de răcire pentru scopuri medicale,
pense auriculare, aparate pentru masajul
estetic, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru scopuri medicale, aparate terapeutice
cu aer cald, aparate cu vibraţii cu aer
cald pentru scopuri medicale, inhalatoare
cu hidrogen, seringi hipodermice, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, elevatoare pentru pacienţi/
elevatoare pentru ridicarea pacienţilor, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, lasere pentru scopuri medicale,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM) pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
aparate de masaj, măşti utilizate de către
personalul medical, aparate şi instrumente
medicale, aparate de microdermabraziune, fire-
ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
ace pentru scopuri medicale, aparate pentru
exerciţii fizice de uz medical, lămpi cu cuarţ
pentru scopuri medicale, aparate radiologice
pentru scopuri medicale, monitoare radiologice
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, foarfeci pentru
chirurgie, fierăstraie pentru scopuri chirurgicale,
atele, chirurgicale, bureţi chirugicali, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, aparate şi instrumente
chirurgicale, ace de sutură, materiale de
sutură, fire de sutură, chirurgicale, seringi
pentru scopuri medicale, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri medicale, aparate

de vibromasaj, halate pentru examinarea
pacienţilor, inele biomagnetice de uz terapeutic
sau medical, măşti faciale terapeutice, lămpi
curative de uz medical, materiale de umplere
a golurilor din structura osoasă, realizate
din materiale artificiale, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor X, pentru scopuri
medicale, chei de culori pentru culoarea dinţilor,
aparate pentru utilizare în reconstrucţia dinţilor,
instrumente utilizate pentru fixarea dinţilor
artificiali, aparate utilizate pentru fixarea dinţilor
artificiali, dispozitive pentru îndreptarea dinţilor
(aparate ortodontice), aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinţilor,
aparate pentru şlefuirea dinţilor utilizate
de medici stomatologi, dispozitive pentru
calmarea durerilor provocate de erupţia dinţilor,
folie extensibilă pentru izolarea dinţilor în
timpul lucrărilor dentare, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinţilor, coliere pentru dentiţie pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupţia
dinţilor, inele de dentiţie pentru ameliorarea
durerilor provocate de erupţia dentară, piese
protetice pentru stomatologie, instrumente
endodontice, articulatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, punţi dentare, pivoţi
dentari, excavatoare dentare, spectrocolorimetre
dentare, turbine dentare, gutiere dentare,
pivoţi dentari, protecţii dentare de uz dentar,
sonde dentare pentru tratamente dentare,
instrumentar dentar manual, lămpi pentru
tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, alezoare dentare, vârfuri pentru
freze dentare, aparate dentare de detartraj,
separatoare dentare pentru radiografii, cleşti
de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecţionarea modelelor dentare, dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, onlay-
uri (restaurări dentare indirecte) aparate dentare
cu raze X, aparate dentare pentru aliniere
paralelă, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, stimulatoare interdentare utilizate în
tratamentul dentar, roţi de tăiere de uz dentar,
discuri pentru şlefuire de uz dentar, discuri
de tăiere de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, perii interdentare utilizate
în tratamente dentare, cleme dentare pentru
fixarea danturii preexistente, pivoţi din materiale
preţioase pentru uz dentar, aparate cu jet
de pulbere de uz dentar, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive,
folie extensibilă pentru izolarea dinţilor în timpul
lucrărilor dentare, scobitori cu aţă dentară,
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altele decât cele de uz personal, lasere de
uz medical, lasere care produc fascicule laser
pulsatorii (de uz medical), instrumente medicale
prevăzute cu laser, bisturie cu laser de uz
medical, lasere cu fibre optice de uz medical,
aparate pentru aplicarea razelor laser, de uz
stomatologic, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, de uz medical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de
uz chirurgical, aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, pentru uz stomatologic, aparate
de investigaţii medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, rame pentru
filme radiologice pentru uz stomatologic.
35. Servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de marketing în domeniul stomatologiei,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, investigaţii privind afacerile,
evaluări ale afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
asistenţă în managementul afacerilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, închirierea
spaţiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, marketing
cu public ţintă, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în domeniul
stomatologiei şi serviciilor de cosmetica si igienă
dentară, servicii de telemarketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
perclick, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri

comerciale sau de marketing, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni.

───────

44. Servicii stomatologice, servicii oferite
de clinici dentare, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informaţii despre
stomatologie, servicii de igienă dentarâ, servicii
de anestezie dentară, servicii de ortodonţie,
servicii de albire a dinţilor, servicii de curăţare
a dinţilor, servicii de realizarea coroanelor,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
montare de pietre preţioase în proteze dentare,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, îngrijire, medicală,
servicii de medicină alternativă, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medica|e,
examinare  medicală  (screening),  servicii  de 
aromaterapie,  servicii  de saloane  de 
înfrumuseţare,  servicii  de  sănătate prin  apă 
(spa),  servicii  de  telemedicină,  servicii de 
terapie servicii de întindere a pielii cu laser,
fumizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecţiunilor medicale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, analiză cosmetică,
servicii de cosmetică, îngrijire cosmetică pentru
persoane.
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(210) M 2021 01810
(151) 08/03/2021
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEȘTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OTP POSibil

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, și reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, software pentru
computere, mașini și dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, mașini de numărat și
sortat bani, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, cârduri cu circuite integrate [cârduri
inteligente] / cârduri inteligente [cârduri cu
circuite integrate], cârduri magnetice codate,
dispozitive pentru citirea cârdurilor, dispozitive
de intercomunicare, Monitoare [hardware
pentru calculatoare], Cititoare [echipament de
procesare a datelor], Cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,

pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj [panouri
publicitare], servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri [RFP],
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
[asistență de afaceri], întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
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sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cârdurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic: schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi [finanțare],
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire:
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fidupiar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații țelefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, furnizarea accesului la
baze de date financiare, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu și
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmisia fără fir (wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special pentru securizarea
datelor informatice și a informațiilor personale
și financiare, precum și pentru detectarea
accesului neautorizat la date și informații,

respectiv conversia datelor sau documentelor
din format fizic în formal electronic, instalarea,
mentenanța și updatarea software-lor pentru
calculatoare, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversiaîn
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing): software ca serviciu [SaaS],
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității. în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 19.07.12; 19.07.17

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
îngrijirea animalelor, nemedicinale, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, 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
săpun, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi scopurile
medicale, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare pentru utilizare casnică,
lichid de spălare pentru utilizare casnică,
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 sub formă de spume, 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, ceruri de
masaj, cosmetice, cosmetice care conțin acid
hialuronic, cosmetice care conțin cheratină,
cosmetice care conțin panthenol, produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, 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), pulverizatoare pentru corp,
preparate parfumate de uz cosmetic, parfumuri
naturale, produse de parfumerie, uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante și
antiperspirante, nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
și tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
pentru baie, apă micelară, colagen hidrolizat
de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, 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, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
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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, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), creme tip cold
cream de uz cosmetic, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme pentru pistrui,
creme pentru demachiere, creme pentru corp
parfumate, gene false, granule pentru curățarea
feței, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gel
pentru unghii, geluri de curățare, gel exfoliant,
foițe de pudră pentru față, emolienți pentru ten,
emulsii de corp, nemedicinale, hârtie abrazivă
pentru unghii, lapte hidratant, lapte de corp,
lac de unghii de uz cosmetic, intăritor pentru
unghii, loțiuni după plajă, nămol cosmetic de
corp, măști hidratante, măști de frumusețe,
măști de curățare, produse cosmetice hidratante,
preparate pentru repararea unghiilor, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse exfoliante, săruri de baie, ser anti-
îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de talc
pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
nemedicinale, șampoane nemedicinale, pudra
de par, ulei de păr, ulei pentru barbă, tratamente
pentru păr, nemedicinale, ser de păr, rimel, geluri
pentru duș, produse de curățare pentru mâini,
săpun lichid, șampoane pentru corp, săpun
pentru utilizare fără apă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,

furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, dezinfectanți, geluri pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ustensile cosmetice
și de toaletă și aplicatoare cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe pentru
cosmetice, recipiente pentru cosmetice, casete
pentru accesorii de frumusețe si portfarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare
parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare
de uleiuri parfumate. servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.

───────

(210) M 2021 01812
(151) 08/03/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

Zamolxis DEUS DACIAE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.08; 02.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01813
(151) 08/03/2021
(732) SC IDEAL CONTOUR SRL, STR.

INTRAREA ZABLAULUI NR. 2,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Ideal Contour

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de îngrijiri medicale, de igienă
corporală şi de frumuseţe oferite de persoane
sau de unităţi, persoanelor.

───────

(210) M 2021 01814
(151) 08/03/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

Decebalus REX DACIAE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01815
(151) 08/03/2021
(732) DAN AURELIAN MITRANESCU,

INTRAREA BUTURUGENI NR.15,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050682,
ROMANIA

(540)
AUTO MUTE

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

28. Articole de gimnastică și sport.
───────
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(210) M 2021 01816
(151) 08/03/2021
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE ET

DE PARTICIPATIONS ROULLIER,
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT,
NUMARUL 27, SAINT-MALO,
35400, FRANȚA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
TIMARYZA

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

1. Produse minerale și / sau organice pentru
utilizare în industrie, agricultură, horticultură și
silvicultură, îngrășăminte și agenți de ameliorare
a solului, preparate de stimulare pentru apărarea
naturală a plantelor, biostimulatori.

───────

(210) M 2021 01817
(151) 08/03/2021
(732) GRAND STEP SRL, STR.

CONSTANTIN KIRITESCU 34,
SC. D, ET. 2, AP. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 024038, ROMANIA

(540)

ETHEREAL BEAUTY CO
Be yourself, be ethereal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.02.01

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

8. Aparate de epilat electrice și neelectrice,
aparate pentru epilat prin electroliză (ustensile
de mână).
10. Epilatoare medicale portabile.
12. Angrenaje față pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 01818
(151) 08/03/2021
(732) CITY GARDEN RESIDENCE SRL,

ALEEA ARHEOLOGILOR NR 2A,
INTER. 16, ET. 3, AP. 16, SECTOR
6, BUCURESTI, 060915, ROMANIA

(540)

BONTON LUXURY VILLAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2021 01820
(151) 08/03/2021
(732) EMILIAN SRL, DRUMUL DN1 KM

302+545, JUD. SIBIU, COMUNA
ŞELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EMILIAN auto sibiu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Dark Blue C, Pantone 2151 C), roşu
(Pantone 235 C )

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

12. Accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, adaptoare pentru lamele ștergătoarelor
vehiculelor, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, ambreiaje cu gheare pentru vehicule
terestre, amortizoare de suspensie pentru
autovehicule, amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare de torsiune pentru
vehicule, amortizoare de șoc hidraulice rotative
pentru vehicule, amortizoare de șocuri sub formă
de componente ale suspensiilor vehiculelor,
amortizoare hidraulice rotative pentru vehicule,
amortizoare pentru suspensii pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, amortizoare sub
formă de componente ale suspensiilor pentru
vehicule, antiorbire (dispozitive - pentru
vehicule), apărătoare de soare sub formă
de componente de caroserie pentru vehicule,
arcuri amortizoare pentru vehicule, arcuri de
suspensie pentru vehicule, arcuri elicoidale
pentru suspensii de vehicule, arcuri lamelare
metalice pentru suspensii de vehicule, arcuri
lamelare pentru suspensii de vehicule, arcuri
pentru amortizarea șocurilor sub formă de
componente ale suspensiilor pentru vehicule,
arcuri pentru amortizarea șocurilor, pentru
vehicule, arcuri pentru sisteme de suspensie
pentru vehicule, arcuri pentru sistemele de

suspensie ale vehiculelor, arcuri penumatice
pentru componentele sistemului de suspensie
auto folosite la amortizarea șocurilor la scaunul
și cabina șoferului, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pneumatice pentru amortizarea șocurilor în
cabina șoferului, articole de fierărie pentru frâne
(vehicule), articulații homocinetice (componente
de vehicule), axe de împingere pentru a
modifica sarcina utilă a vehiculelor, bare de
torsiune pentru vehicule, bare pentru scaun
(componente de vehicule), bare pentru scaun
(piese de vehicule), bare în formă de t
pentru schilifturi, benzi de protecție cu inserții
reflectorizante pentru uși de vehicule, benzi
de protecție pentru caroserii de vehicule,
benzi de protecție pentru uși de vehicule,
benzi de tracțiune pentru pneuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi parasolare pentru vehicule,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre, bucșe
pentru vehicule, burdufuri ax planetar pentru
vehicule, burdufuri pentru schimbătoare de
viteză destinate autovehiculelor, bușoane pentru
rezervoare de benzină pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, cadru de tractare
din metal pentru vehicule, capace de închidere
pentru rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
capace pentru rezervor pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii, caroserii izolate
pentru vehicule, caroserii pentru autovehicule,
caroserii pentru vehicule cu motor, cilindri
de amortizare (componente ale vehiculelor),
cilindri de compensare pentru sistemele de
frânare ale vehiculelor, cilindri de frână pentru
vehicule, cilindri de roată pentru vehicule, cilindri
principali de frână, căptușeli adaptate pentru
zona de încărcare a vehiculelor, căptușeli de
acoperiș pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, coloane de direcție pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), coloane de suspensie pentru
vehicule, componente de frânare pentru
vehicule, componente de frână pentru vehicule,
componente pentru caroserii de vehicule,
conducte de combustibil pentru vehicule,
conectori hidraulici pentru vehicule, console
care constituite componente pentru habitaclul
vehiculelor, containere pentru transportul
animalelor sub formă de caroserii de vehicule,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, curele din cauciuc pentru transmisii
de vehicule terestre, cutii pentru mănuși pentru
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vehicule, cușete pentru vehicule, deflectoare de
aer pentru vehicule, deflectoare de vânt pentru
vehicule, deflector anti-insecte, componente
structurale de vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, dispozitive antiorbire pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive de
reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, dispozitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, dispozitive electronice antifurt pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, elice pentru vehicule, etriere de
frână pentru vehicule, extensii pentru pasajul
roții, ferestre de vehicule care conțin sisteme
de încălzire, ferestre pentru vehicule care
conțin antene pentru recepționare radio, frâne
cu con de fricțiune pentru vehicule terestre,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne electronice pentru vehicule,
frâne pentru roți, frâne pentru vehicule, frână
(saboți de -) pentru vehicule, frâne (segmenți
de - pentru vehicule), furci frontale pentru
motociclete, furci pentru camioane elevatoare
cu furcă, fuzete pentru osii, garnituri pentru
frână, garnituri pentru frână pentru vehicule,
geamuri de vehicule, geamuri-lunetă pentru
vehicule, grilaje de radiatoare din materiale
nemetalice pentru vehicule, grilaje de radiator
pentru vehicule, grilaje metalice de radiatoare
pentru vehicule, hayoane (piese de vehicule
terestre), huse adaptate pentru vehicule, huse
de protecție (ajustabile) pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), huse pentru scaune
de autovehicule (croite pe formă), huse pentru
scaune de vehicule, huse pentru suporturi de
difuzoare pentru vehicule, huse pentru tetiere
de vehicule, huse pentru volan, huse pentru
volane de vehicule, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse protectoare
ajustate pentru vehicule, huse retractabile
pentru vehicule transportatoare de mărfuri, huse
semiajustabile pentru vehicule, interioare de
protecție pentru vehicule, jaluzele adaptate
pentru vehicule, jaluzele pentru geamurile
vehiculelor, lame pentru ștergătoare de parbriz
pentru vehicule, monturi cu cârlig de remorcare,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
mânere de portiere pentru vehicule terestre,
mânere de schimbătoare de viteze pentru
vehicule, ocheți de remorcare, organizatoare de

interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, părți și
accesorii pentru vehicule terestre, organizatoare
de spătare adaptate pentru folosirea în
automobile, osii, panouri de caroserie pentru
vehicule, panouri de protecție contra căldurii
pentru vehicule, panouri de încleștare pentru
caroserii de vehicule, panouri interioare pentru
vehicule, panouri de caroserie izolate pentru
vehicule, parasolare (piese pentru vehicule),
parasolare pentru automobile, parasolare
utilizate la vehicule, paravane despărțitoare
pentru vehicule, parașocuri pentru vehicule,
parbrize pentru vehicule, perne adaptate pentru
utilizare în vehicule, piese ale sistemelor de
frânare (vehicule) fabricate din materiale cu
proprietăți de fricțiune, piese de caroserie pentru
vehicule, placări pentru vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, platforme elevatoare
pentru vehicule, plăcuțe de frână cu discuri
pentru sistemele de frânare a vehiculelor, plăcuțe
de frână pentru vehicule, plăcuțe pentru frâne
cu discuri la vehicule, plăcuțe pentru frânele
cu discuri din cadrul sistemelor de frânare
ale vehiculelor, polițe de portbagaj pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), portiere de vehicule, portiere
laterale pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate pentru
vehicule, protecții laterale pentru vehicule,
protecții laterale sub formă de părți structurale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, protecții împotriva zgârieturilor
pentru vehicule, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite
în vehicule, reazeme nemetalice sub formă
de componente pentru vehicule, rezervoare de
carburant pentru vehicule, rezervoare din plastic
de combustibil pentru vehicule, rotoare pentru
frânele cu discuri din cadrul sistemelor de frânare
ale vehiculelor, roți, pneuri și șenile, saboți
de frână de vehicule, saboți de frână pentru
vehicule, scaune de curse pentru automobile,
scaune de lemn pentru vehicule, șasiuri de
vehicule, șasiuri pentru vehicule, scaune de
vehicule, scaune sport pentru automobile,
scrumiere pentru vehicule, scuturi pentru partea
inferioară a vehiculelor, secțiuni de rezistență
pentru cadrele șasielor de vehicule, segmenți
de frâne pentru vehicule, sertare pentru spătarul
scaunului special adaptate pentru vehicule,
servovalve hidraulice sub formă de piese de
sisteme hidraulice pentru vehicule, servovalve
hidraulice sub formă de piese pentru sistemele
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de frânare ale vehiculelor, seturi de frâne
pentru vehicule, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule, sisteme de frânare pentru vehicule
și piese pentru acestea, sisteme de frână
pentru vehicule, sisteme de șasiu modular
pentru vehicule, sisteme hidraulice de comandă
pentru vehicule, sisteme și componente ale
sistemelor de frânare antiblocare, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule, spătare adaptate pentru utilizare
în vehicule, spătare pentru motociclete, spătare
pentru scaune de vehicule, structuri monococă
pentru vehicule, subsisteme de scaune pentru
vehicule (componente ale scaunelor, protecții
laterale, sisteme de reținere), ștergătoare
pentru farurile mașinilor, suporturi de pahare
pentru vehicule, suporturi pentru băuturi pentru
vehicule, suporturi pentru pungi din plastic
adaptate pentru folosirea în vehicule, suspensii
pentru vehicule, tablouri de bord, tamburi
de frână pentru vehicule, tampoane pentru
amortizoarele vehiculelor, tapițerie din piele
pentru scaune de vehicule, tapițerie din piele
pentru vehicule, tapițerie pentru automobile,
tapițerie pentru scaune de vehicule, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
tetiere pentru vehicule, timonerie de direcție
pentru vehicule, torpedouri pentru automobile,
trenuri de mașini, trepte pentru automobile,
turbine cu gaze pentru vehicule terestre,
turbine pentru vehicule terestre, vehicule
(parașocuri de -), vehicule (prelate adaptate
pentru), volane pentru vehicule, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
vehicule, vehicule adaptate pentru persoane cu
dizabilități, vehicule autonome, vehicule care
conțin autoîncărcător cu elevator cu cupe,
vehicule care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu autoîncărcare, vehicule cu
roți, vehicule de transport autonome, vehicule
de transport marfă, vehicule de încărcare
autopropulsate, vehicule electrice, vehicule
pentru transportul animalelor, vehicule pentru
transportul pasagerilor, autovehicule pentru
pasageri, vehicule ghidate automat, vehicule
hibride, vehicule terestre și mijloace de transport,
vehicule vândute la set
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de comandă computerizată de stoc, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenţii de import și export,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii.
37. Curățarea motoarelor electrice, curățarea
rezervoarelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea motoarelor electrice,
furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de automobile, gresaj de
motoare, furnizarea de informații în domeniul
reparațiilor, înlocuirea bateriilor, înlocuirea
frânelor, înlocuirea luminilor, înlocuire de
acumulatori, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
electromotoare și motoare, instalare de parbrize,
instalare de simulatoare de vehicule, instalare,
reparare și întreținere de radiatoare pentru
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motoare, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate
electrice, întreținere și reparare de transmisii
automate, întreținere și reparare de angrenaje,
întreținere și reparare de osii și de piese pentru
acestea, întreținere și reparații de motoare,
întreținerea de motoare cu combustie internă,
echilibrare anvelope, echilibrarea (alinierea)
de anvelope, echilibrarea roților, montare și
reparații de anvelope de vehicule, montarea
anvelopelor, vulcanizarea pneurilor (reparații),
recanelarea anvelopelor, reșaparea pneurilor,
rotația și echilibrarea anvelopelor, servicii de
montare anvelope, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), vulcanizarea pneurilor
(reparație), înlocuire de anvelope, îndepărtarea
ruginii, îndepărtare de pete, instalare de
dispozitive pentru prevenirea furtului, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
întreținere și reparare de transmisii manuale,
lustruire (curățare), pulverizarea vopselei,
recondiționarea ambreiajelor, recondiționarea
electromotoarelor și motoarelor uzate sau
parțial distruse, recondiționarea mașinilor, a
motoarelor și a mașinilor de forță uzate sau
parțial distruse, recondiționarea mașinăriilor,
recondiționarea motoarelor uzate sau parțial
distruse, recondiționarea osiilor, recondiționarea
utilajelor uzate sau parțial distruse, reconstrucție
de osii, reconstruire și recondiționare de
motoare, refabricarea de motoare, reîncărcare
de baterii și acumulatori, reparare de axe
pentru mașini, reparare de axe pentru vehicule,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de piese de motoare,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparații de mașini, reparații sau întreținere
de instalații de spălare a vehiculelor, revizia
motoarelor, revizie generală a motoarelor, revizii
generale de utilaje, servicii de consiliere cu
privire la montarea motoarelor, servicii de
consiliere cu privire la instalarea cutiilor de
viteze, servicii de consiliere cu privire la
montarea accesoriilor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea plăcilor de calibrare,
servicii de curățare prin degresare, servicii
de curățare prin sablare, servicii de izolare,
servicii de lubrifiere, servicii de parcare cu valet
pentru mașini, servicii de reparare a motoarelor,
servicii de spălare de autovehicule, servicii de
spălare cu presiune, servicii mecanice, spălarea
autovehiculelor, spălarea mașinilor, spălătorii cu
autoservire, tinichigerie (reparaţii), transport cu
troliul de mașini în legătură cu instalații, reparații
și construcții, tratament anticoroziv, tratamente
contra ruginii, vopsire prin pulverizare, vopsire

și lăcuire, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, vopsirea metalului prin pulverizare
39. Furnizare de informații despre servicii de
parcare a vehiculelor, furnizare de informații
despre închirierea de sisteme de parcare
mecanice, închiriere de garaje și de locuri
de parcare, închiriere de locuri de parcare și
garaje pentru vehicule, închiriere de sisteme
mecanice de parcare, închirierea de locuri de
parcare, servicii de parcare , servicii de parcare
a vehiculelor, prestare de servicii de parcuri de
auto și parcări, punere la dispoziție de spații
de parcare pentru mașini, servicii de rezervare
de locuri de parcare, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de depozitare în
garaj, servicii de garaje pentru parcare, închirieri
de locuri de parcare în garaj, închirieri de spații
de parcare pentru vehicule, servicii de parcare
cu valet, servicii de parcări de autovehicule,
servicii de parcări de mașini, servicii pentru
staționarea vehiculelor, furnizare de vehicule
închiriate, furnizare de vehicule închiriate
pentru transportul de pasageri, închiriere cu
contract de autovehicule, închiriere de autobuze,
închiriere de autocare, închiriere de automobile,
închiriere de automobile-caravană, închiriere
de autoîncărcătoare cu furcă, închiriere de
autovehicule, închiriere de autovehicule rutiere,
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de camioane, închiriere de componente de
vehicule, închiriere de mașini, închiriere de
mașini electrice, închiriere de mijloace de
transport rutier, închiriere de portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, închiriere de remorci,
închiriere de remorci pentru automobile,
închiriere de remorci rutiere, închiriere de
roabe, închiriere de scutere pentru transport,
închiriere de tractoare, închiriere de încărcătoare
cu furcă, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule de agrement, închiriere de vehicule
pe bază de contract, închiriere de vehicule
pentru marfă, închiriere de vehicule pentru
pasageri, închiriere de vehicule rutiere, închiriere
de vehicule terestre, închirierea de automobile
de curse, închirierea de camioane, închirierea de
portbagaje de capotă pentru vehicule, închirierea
de roabe, închirierea de vehicule dotate cu GPS,
închirierea mijloacelor de transport, închirierea
pe bază de contract a vehiculelor pentru
transport, închirierea vehiculelor, închirieri de
automobile, închirieri de autovehicule, închirieri
de biciclete, închirieri de camioane, închirieri
de camioane în sistem leasing, închirieri de
camioane și remorci, închirieri de camioane
și vehicule, închirieri de mașini, închirieri de
motociclete, închirieri de remorci, închirieri de
roabe, închirieri de transportatoare de mașini,
închirieri de vehicule, închirieri de vehicule
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comerciale, închirierea de portbagaje de capotă
pentru vehicule, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci, închirieri de vehicule de
transport, închirieri de vehicule motorizate,
închirieri de vehicule pe bază de contract,
închirieri de vehicule pentru transport, închirieri
de vehicule terestre, închirieri de vehicule,
în special de automobile și autocamioane,
rezervare de mașini de închiriat, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, servicii de
leasing auto, servicii de leasing de autovehicule,
servicii de localizare a vehiculelor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de închiriere
de autovehicule terestre, servicii de închiriere
de mașini, servicii de închiriere de remorci
rutiere, servicii de închirieri de automobile,
servicii de închirieri de autovehicule, servicii de
închirieri de mașini cu șofer, servicii de rezervare
pentru închiriere de automobile, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de utilizare de biciclete la comun, transport
cu automobile închiriate, închiriere de vehicule,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare.

───────

(210) M 2021 01821
(151) 08/03/2021
(732) MATEI UNITRANS S.R.L., P-TA

MORII NR. 6, SC.B, AP.24, JUD.
BISTRITA NĂSĂUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET.1, AP.7, JUD TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
MATEI UNITRANS

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

39. Transport terestru de călători, transport
terestru de pasageri, închirierea mijloacelor de
transport, transport rutier de călători, servicii de
transport rutier, consultanță profesională privind
transportul, organizarea transportului de mărfuri,
organizarea transportului de pasageri, transport
și depozitare de bunuri, transport și livrare
de bunuri, transport de pasageri cu autocarul,
organizare de transport și călătorii, servicii
de organizare a transportului, rezervări pentru
călătorii, rezervări pentru transport , servicii de

rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
pentru realizarea rezervărilor de călătorie,
servicii de rezervări de circuite turistice, servicii
computerizate de rezervări pentru transportul
pasagerilor, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, rezervări de locuri pentru diverse forme de
transport, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de turism, servicii de
ghizi de turism, servicii de rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe.

───────

(210) M 2021 01822
(151) 08/03/2021
(732) ASOCIATIA SMART FACTORY

ROMANIA FABRICA
INTELIGENTA ROMANIA, STR.
EMIL CIORAN NR. 4, SALA IE
105, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

SMART FACTORY
ROMANIA Innovative &

competitive manufacturing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.15.09; 26.04.07

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, negru, portocaliu,
galben

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

9. Sisteme de inteligență artificială, portaluri
inteligente pentru comunicare, software de
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inteligență artificială, software pentru contracte
inteligente, roboți umanoizi cu inteligență
artificială, dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, software pentru procese de
fabricație inteligente, software de inteligență
artificială pentru analiză, portaluri inteligente
pentru analiza de date în timp real, comenzi
de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente pentru
pre-procesare de date, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și
învățării automate în tehnologia de lucru
cu volume mari de date, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software educațional,
software pentru master în educație, softuri
educaționale destinate copiilor, aplicații de
calculator educative descărcabile, aplicații
educative pentru tablete descărcabile, suporturi
media educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educațional de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
35. Servicii de informaţii competitive, servicii
de informaţii privind marketingul, servicii în
domeniul afacerilor (business intelligence),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, organizare de licitații
virtuale interactive, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afișate pe ecrane de
televiziune, marketing digital, închiriere de
panouri publicitare digitale, servicii de publicitate
digitală, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare),
închiriere de panouri publicitare, închiriere de
panouri în scopuri publicitare, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 9, 16, 20, 25,
28 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),

organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
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furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
programe de premiere, promovarea vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin acordarea
de puncte de fidelizare pentru folosirea de
cărții de credit, administrare de programe cu
premii de fidelitate, organizarea de trageri
la sorți cu premii în scopuri promoționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informaţii şi consultanţă pentru carieră
(cu excepţia consultanţei educaţională sau de
formare), organizare şi coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri şi expoziţii
virtuale online cu scop publicitar sau comercial,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate online printr-o reţea informatizată de
comunicaţii, servicii privind constituirea de reţele
pentru îmbunătăţirea carierelor.

38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (IVR),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de
fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin
terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
la platforme de internet în scopul schimbului
de fotografii digitale, comunicații prin terminale
de calculator, prin transmisie digitală sau prin
satelit, servicii de telecomunicații, respectiv,
servicii ISDN (rețea cu servicii digitale integrate),
închiriere de facsimile, servicii pentru conferințe
în rețea, servicii de conferințe pe web.
41. Furnizarea educației, formarea echipelor
(educație), educație și instruire, consiliere
în carieră (educație), educație vocațională
pentru tineri, servicii de educație tehnologică,
educație în domeniul informaticii, furnizarea de
informații în materie de educație, servicii de
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe în
domeniul instruirii, organizarea și conducerea de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii, realizarea de seminarii, organizare
de seminare de instruire, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, organizare de seminare de pregătire
continuă, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
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și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare în
domeniul educaţiei, consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu privire
la educaţie), consiliere în carieră (educaţie),
servicii de consiliere în carieră (consiliere
educativă sau instruire), pregătire informatizată
în materie de consiliere în carieră, servicii de
consiliere şi informare privind cariera (asistenţă
educaţională şi de instruire), consultanţă
profesională referitoare la educaţie, consultanţă
în domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de evenimente educative, servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei, servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei antreprenoriale, creare
(redactare) de conţinut educaţional pentru
podcasturi, furnizare (difuzare) de materiale
educative, educaţie vocaţională pentru tineri,
educaţie preşcolară, elaborare de manuale
educative, furnizarea educaţiei, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, publicarea de materiale
multimedia online, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-
o baza de date computerizata sau de pe
internet, instruire educativă, servicii educative
şi de instruire, cursuri de instruire în tabere
educative, orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării), publicare de
materiale educative, publicare de cărţi educative,
publicare de texte educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale tipărite în domeniul educativ, servicii
de consultanţă privind subiecte academice,
servicii specifice şcolilor (educaţie), sisteme de
joc (divertisment, educaţie), servicii educative
oferite de şcoli, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment şi educaţie), servicii de
educaţie, instruire şi divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educaţie), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educaţie şi formare în domeniul muzicii şi
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activităţi educative
pentru tabere de vară, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, organizare de

congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicaţii periodice,
furnizare de publicaţii electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
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educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare (educaţie), furnizarea
de învăţământ în universităţi sau colegii,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel universitar, servicii de învăţământ la
distantă oferite online, transfer de know-how
(instruire), organizare de seminarii si conferinte,
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, producție și închiriere de
materiale educaționale și de pregătire, producție
de programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, producție
de înregistrări educative audio și video,
publicare de publicații periodice, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, publicare
de cărți și periodice electronice online,
publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de
competiții, organizare de competiții în scopul
instruirii, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
dezvoltare de programe internaționale de
schimb de experiență pentru studenți,
organizare și coordonare de târguri în scopuri

academice, învățământ în universități sau
colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
preșcolară, furnizarea educației, furnizarea
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, servicii educative și de
instruire, orientare profesională (consiliere în
domeniul educației sau formării), publicare
de cărți educative, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
tabere de vară (divertisment și educație),
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, organizare și realizare de târguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de competiții educative,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de jocuri educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare de întâlniri pe teme
de educație, organizarea și susținerea de târguri
de educație, organizare de examinări și teste în
domeniul educației.
42. Furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare în domeniul
inteligenței artificiale, consultanță tehnologică
în domeniul inteligenței artificiale, furnizarea
de programe de calculator cu inteligență
artificială în rețele de date, platforme pentru
inteligență artificială sub formă de software
ca serviciu (SaaS), furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, platforme pentru inteligență artificială
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sub formă de software ca serviciu (SaaS),
găzduire de aplicații interactive, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, găzduire de facilități on-
line pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, găzduire de conţinut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică
de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale, găzduirea
unui site pentru stocare electronică de fotografii
digitale și videoclipuri, cercetare tehnologică,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinic, programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,

servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
cercetare științifică și tehnologică în domeniul
dezastrelor naturale, servicii de explorări în
domeniul industriei petroliere, a gazului și
miniere, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medical, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, cercetare în domeniul protecţiei mediului,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor
de carbon, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, stilizare (proiectare
industrială), topografie, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,
cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
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pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de inginerie în materie de
tehnologie a informației, proiectare și dezvoltare
de tehnologii noi pentru alte persoane, servicii
de consiliere tehnologică privind analiza tehnică
a utilajelor, servicii de consiliere tehnologică
referitoare la programe pentru calculator,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de consultanță în
materie de tehnologie a informației (IT), servicii
de consultanță în domeniul calculatoarelor și al
tehnologiei informației, servicii de consultanță
și informații despre arhitectura și infrastructura
tehnologiei informației, furnizare de informații
on-line, dintr-o bază de date electronică
sau de pe internet, în domeniul cercetării
tehnologice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online.

───────



 

Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/01741 din data de 05.03.2021, publicat la data de 

12.03.2021, dintr-o eroare materială, clasele au fost publicate eronat, corect fiind:  

Clasa 29: Carne și produse din carne; fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase 

prelucrate; insecte și larve preparate; intestine pentru cârnați și imitații ale acestora; 

ouă și produse din ouă; pește, fructe de mare și moluște, nu vii; produse lactate și 

înlocuitori; supe și baze de supă, extracte din carne; uleiuri și grăsimi comestibile; 

uleiuri și grăsimi. 

Clasa 30: Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora; gheață, înghețată, iaurt 

înghețat și șerbeturi; sare, mirodenii, arome și condimente; semințe procesate, amidon 

și produsele acestora, preparate coapte și drojdie; zahăr, îndulcitori naturali, glazuri 

dulci și umpluturi, produse apicole. 

Clasa 31: Animale vii, organisme pentru reproducere; culturi agricole și de 

acvacultură, produse horticole și forestiere; momeală, nu artificială; așternuturi pentru 

animale; produse alimentare și hrană pentru animale. 

 

 


