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Cereri Mărci publicate în 16/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02699 09/04/2021 PIPAS DANIELA SIMONA IN FIECARE ZI PERPEDES !

2 M 2021 02790 09/04/2021 SMART SERVICE INSTAL SRL EadGrup.ro Proiectare - Executie
- Service

3 M 2021 02871 09/04/2021 ECOFERTIL BIOVIT SRL FITOVIT

4 M 2021 02913 09/04/2021 BRITEON ROMANIA Briteon

5 M 2021 02917 09/04/2021 PET PRODUCT SRL animax

6 M 2021 02918 09/04/2021 M2M DESIGN& PROPERTY
SOLUTIONS S.R.L.

H HEXUS Smart Estate Tool

7 M 2021 02919 09/04/2021 CARREFOUR (SOCIÉTÉ
ANONYME)

NECTAR OF BIO

8 M 2021 02920 09/04/2021 DARMAT PARTNERS SRL MOON BEACH AND LOUNGE

9 M 2021 02922 09/04/2021 S.C MOVE ECO SRL Move Eco CARGO 700

10 M 2021 02923 09/04/2021 S.C MOVE ECO SRL Move Eco CARGO 500

11 M 2021 02924 09/04/2021 S.C MOVE ECO SRL Move Eco CARGO 250

12 M 2021 02925 09/04/2021 MULTISOFT SOLUTION SRL CMSTART

13 M 2021 02926 09/04/2021 PAULA SONIA GEORGETA
CONSTANTINESCU

ISMILEDENTAL

14 M 2021 02927 09/04/2021 PAULA SONIA GEORGETA
CONSTANTINESCU

ISMILE

15 M 2021 02928 09/04/2021 SC TRANSILVA SRL Kabana

16 M 2021 02929 09/04/2021 ROMAFLORIMEX SRL Rmf romaflorimex srl

17 M 2021 02930 09/04/2021 DOMENIUL IZVORUL DRAGOS
S.R.L.

Domeniul Izvorul Dragos

18 M 2021 02931 09/04/2021 MIHAI PANFIL PANFIL

19 M 2021 02932 09/04/2021 TOP RESORTS S.R.L. ATRA DOFTANA

20 M 2021 02933 09/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

neo MAMAIA

21 M 2021 02934 09/04/2021 ALEXANDRU COSMIN
GHEORGHE

The Selfie MUSEUM by Allgrey
Outline

22 M 2021 02935 09/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

neo HERASTRAU PARK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 02936 09/04/2021 ALIN IONEL DOBREI

COSMIN ALIN POPESCU
DORIN DUMITRU CAMEN
MARIANA-ATENA POIANA
ALINA GEORGETA DOBREI
ANCA ANETA DRAGUNESCU
ELEONORA NISTOR
IOANA MIHAELA MALAESCU

STROP DE SOARE CABERNET
SAUVIGNON

24 M 2021 02937 09/04/2021 BOGDAN DAN STARUIALA WEGO

25 M 2021 02938 09/04/2021 AMVAST INTERNATIONAL SRL Home Vast

26 M 2021 02940 09/04/2021 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON SELECTION

27 M 2021 02941 09/04/2021 LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ Pachamama

28 M 2021 02943 09/04/2021 ASOCIATIA CALULUI DE TRAP BULETINUL OFICIAL AL
CURSELOR DE TRAP

29 M 2021 02944 09/04/2021 MIVADERM SRL MIVADERM

30 M 2021 02945 09/04/2021 ASOCIATIA CALULUI DE TRAP BULETINUL OFICIAL AL
CURSELOR DE TRAP

31 M 2021 02946 10/04/2021 STALEX LOGISTIC ASC SRL CasaStalex BRAND
ROMÂNESC

32 M 2021 02947 10/04/2021 SC MARALYN COUTURE SRL Maralyn www.MARALYN.RO

33 M 2021 02948 10/04/2021 OZ GARDEN SRL GUB

34 M 2021 02949 10/04/2021 ROXANA COJOCEA Bebelinul meu

35 M 2021 02950 11/04/2021 GERABISCO SRL

36 M 2021 02951 11/04/2021 DAYSPORTCOM SRL FIXAUTO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/04/2021-11/04/2021

(210) M 2021 02699
(151) 09/04/2021
(732) PIPAS DANIELA SIMONA, STR.

BREAZA NR. 31, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400253, CLUJ,
ROMANIA

(540)
IN FIECARE ZI PERPEDES !

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

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

(540)

EadGrup.ro Proiectare
- Executie - Service

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

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

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

9. Rețele de calculatoare, programe pentru
calculatoare înregistrate sau descărcabile,
software pentru servere, software de securitate.

42. Servicii de securitate a datelor (paravane
de protecție (firewall)), consultanță privind
calculatoarele, actualizarea software-ului,
întreținere de software, inginerie de software
informatic, proiectare tehnică, servicii de
proiectare tehnică.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate.

───────

(210) M 2021 02871
(151) 09/04/2021
(732) ECOFERTIL BIOVIT SRL,

STRADA CIREȘILOR NR. 22,
JUDEȚUL BOTOȘANI, DOROHOI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
FITOVIT

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor și
a blănurilor de animale, adezivi pentru utilizare
în industrie, chituri și alte materiale de umplere,
compost, bălegar, îngrășăminte, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și științe,
medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultura și
silvicultură, îngrășăminte si produse chimice
pentru agricultură, horticultura și silvicultură.

───────

(210) M 2021 02913
(151) 09/04/2021
(732) BRITEON ROMANIA, STR.

FELEACULUI NR.1, AP.15/I/7/10/5,
JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Briteon

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.07.25

(210) M 2021 02790
(151) 09/04/2021
(732) SMART SERVICE INSTAL SRL,

37. Instalarea sistemelor de securitate,
întreținere și reparare de instalații de
securitate, instalare de calculatoare, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
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(591) Culori revendicate:albastru închis,
negru

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

35. Servicii de secretariat, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
secretariat și de birou, servicii de secretariat în
domeniul afacerilor, servicii de secretariat pentru
birourile companiilor, furnizare de servicii de
secretariat în faza inițială de constituire a unei
întreprinderi.
37. Servicii de controlul dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, controlul dăunătorilor cu privire la
clădiri, controlul dăunătorilor pentru locuințe
rezidențiale, controlul infestării cu purici,
controlul termitelor, deratizare, dezinfectare a
veselei, dezinfectare de aparate telefonice,
dezinfectare de instrumente
chirurgicale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, dezinfecție, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, inspecția clădirilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, inspecția
structurilor pentru detectarea dăunătorilor de
lemn, izolarea localurilor împotriva pătrunderii
paraziților și dăunătorilor, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură sau silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor, altele decât cele pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, tratarea
suprafețelor cu produse repelente pentru
îndepărtarea animalelor, izolarea structurilor
împotriva pătrunderii paraziților și dăunătorilor,
curățare de clădiri, curățare de clădiri cu
birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea interioarelor edificiilor, curățarea
industrială a clădirilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,

curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, furnizare
de informații privind servicii de curățare a
ferestrelor, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru toalete,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, servicii de curățenie în uzine industriale,
servicii de curățenie și de portărie, servicii
de menaj (servicii de curățenie), servicii de
spălare a clădirilor, instalare de ferestre, instalare
de folii pentru geamuri, instalare de geamuri,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare
de geamuri secundare, instalare de jaluzele,
instalare de rame de ferestre, montare de
geamuri duble, instalare de învelișuri protectoare
pentru geamuri, montare de sticlă de geamuri,
montare și reparații de jaluzele, înlocuirea
ferestrelor, întreținere de ferestre, înlocuirea
de rame pentru ferestre, renovarea ferestrelor,
reparare de
jaluzele, reparații de ferestre, spălarea
ferestrelor, renovare de clădiri, renovarea
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor,
reparații clădiri, reparații și renovări de
clădiri, întreținere de proprietăți, întreținere
de clădiri, servicii de întreținere pardoseli,
reparații și întreținere de clădiri, întreținere
și reparații de pardoseli, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare, deparazitarea
instalațiilor electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de deparazitare pentru instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, servicii
de curățenie, servicii de curățenie industrială,
curățenie în spații publice, furnizare de servicii
de curățenie, servicii de curățenie pentru birouri,
închirierea de mașini și echipament pentru
curățenie, instalare, întreținere și reparații de
aparate de climatizare, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), reparare de tocuri pentru uși și ferestre,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
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condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, servicii de contractare pentru
instalații de aer condiționat, întreținere de
rutină a aparatelor de aer condiționat, reparare
și întreținere de aparate de aer condiționat,
reparare sau întreținere de aparate de aer
condiționat, readaptare a instalațiilor de aer
condiționat din clădiri, servicii de curățare
a aparatelor de aer condiționat, servicii de
etanșare a găurilor de ventilație pentru aer
condiționat, reparații sau întreținere de aparate
de aer condiționat (pentru uz industrial), instalare
de aparate de aer condiționat destinate utilizării
în camere curate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de aparate de
aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, curățare igienică (piscine), servicii de
curățare a piscinelor, servicii de deszăpezire.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii oferite de snack-
baruri, servicii oferite de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese.

44. Amplasare de gazon, amplasare de
gazon artificial, aranjamentul florilor, combaterea
buruienilor, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, consultanță în grădinărit, distrugerea
ierburilor dăunătoare, distrugerea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre grădinărit, grădinărit
peisagistic, informații și consiliere cu privire la
grădinărit, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, întreținere de grădini,
întreținerea gazonului, plantare de specii
de floră, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii de consiliere cu privire la plantarea
gazonului, servicii de consiliere cu privire la
selectarea gazonului, servicii de grădinărit,
servicii de tuns iarba, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, grădinărit, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți, consultanță referitoare la
peisagistică, design de grădină și peisagistic,
proiectare (design) de grădini, servicii de
amenajare a grădinilor.
45. Consultanță în domeniul siguranței la locul
de muncă, controale de bagaje pentru companii
aeriene, control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, controlul de
securitate al bagajelor, deschiderea încuietorilor
de siguranță, evaluarea gradului de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii de gărzi
de corp personale, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, furnizarea servicii de recunoaștere
și de supraveghere, gardă de corp personală
(escortă), inspectarea uzinelor în scopuri de
securitate, pază și protecție (servicii de -),
servicii de consultanță în materie de siguranță,
servicii de consultanță în materie de sănătate
și siguranță, servicii de control de securitate
al bagajelor la aeroport, servicii de control de
securitate al bagajelor în aeroporturi, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de securitate fizică, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru protejarea
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proprietății și a persoanelor, servicii de siguranță
aeroportuară, servicii de supraveghere, servicii
prestate de paze de noapte, servicii prestate
de gardă de securitate, servicii pentru siguranța
pasagerilor liniilor aeriene, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
supraveghere cu circuit închis.

───────

(210) M 2021 02917
(151) 09/04/2021
(732) PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR.1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ETAJ 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

animax

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06

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

clase:
9. Software și aplicații mobile nedescărcabile,
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, platforme software de calculator
destinate comerțului electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
pentru comerț cu amănuntul în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru

comenzi și livrare de produse, accesorii, băuturi
și hrană destinate animalelor și animalelor de
companie, publicații electronice descărcabile
care conțin informații despre animale, informații
despre produse destinate animalelor, sfaturi
pentru păstrarea sănătății fizice și mentale a
animalelor de companie, broșuri electronice
descărcabile în legătură cu informații despre
animale, informații despre produse destinate
animalelor, sfaturi pentru păstrarea sănătății
fizice și mentale a animalelor de companie,
podcasturi descărcabile în legătură cu informații
despre animale, informații despre produse
destinate animalelor, sfaturi pentru păstrarea
sănătății fizice și mentale a animalelor de
companie.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic în legătură cu produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate,
găzduire de platforme de comerț electronic pe
internet, platforma ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (Saas), crearea și mentenanța site-
urilor web, furnizare de acces temporar la un
software online care nu poate fi descărcat
pentru servicii de comerț în legătură cu produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate.

───────
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(210) M 2021 02918
(151) 09/04/2021
(732) M2M DESIGN& PROPERTY

SOLUTIONS S.R.L., CALEA
NAŢIONALĂ NR. 42C, ET. P,
JUD. BOTOŞANI, MUNICIPIUL
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

H HEXUS Smart Estate Tool

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.04.01; 26.04.18;
29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone P 175-16C), alb (Pantone P
1-1C)

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

35. Realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online.
36. Servicii de tururi virtuale ale proprietăților
imobiliare listate pentru vânzare sau
închiriere, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închiriere/
vânzare, furnizare de informații online privind
afacerile imobiliare.

───────

(210) M 2021 02919
(151) 09/04/2021
(732) CARREFOUR (SOCIÉTÉ

ANONYME), 93 AVENUE DE
PARIS, MASSY, 91300, FRANȚA

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

(540)
NECTAR OF BIO

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpunuri, parfumuri,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni de
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor,
preparate depilatoare, preparate/produse pentru
îndepartarea machiajului, ruj, măsti de
frumuseţe, produse pentru ras, toate aceste
produse fiind produse din producţie organică sau
făcute din produse derivate din acestea.

───────

(210) M 2021 02920
(151) 09/04/2021
(732) DARMAT PARTNERS SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 80,CAMERA
1, ET.1, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MOON BEACH AND LOUNGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
baruri şi restaurante.

───────

(210) M 2021 02922
(151) 09/04/2021
(732) S.C MOVE ECO SRL, STR,

TRANDAFIRILOR NR.13, SAT
HAIEU, JUD. BIHOR, COMUNA
SÎNMARTIN, BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

Move Eco CARGO 700

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 05.03.14; 26.01.01;
27.07.25

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

clase:
12. Vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoție terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acționate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoție terestra,
motoare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice.
35. Prezentare de produse, prezentare de
produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare

pentru vânzarea cu amănuntul, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
vânzări și de stimulente promoționale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul a produselor: vehicule,
vehicule electrice, vehicule terestre, vehicule
electrice terestre, vehicule cu roţi, vehicule
terestre locomotoare, vehicule de locomoție
terestră, vehicule cu două roţi, vehicule terestre
acționate cu pedale, vehicule motorizate pe
două roţi, vehicule cu motor pe două roţi,
aparate pentru locomoție terestra, motoare
de vehicule pe două roţi, biciclete, biciclete
motorizate, biciclete electrice, tricicluri, tricicluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice a produselor vehicule, vehicule
electrice, vehicule terestre, vehicule electrice
terestre, vehicule cu roţi, vehicule terestre
locomotoare, vehicule de locomoție terestră,
vehicule cu două roţi, vehicule terestre acționate
cu pedale, vehicule motorizate pe două roţi,
vehicule cu motor pe două roţi, aparate pentru
locomoție terestra, motoare de vehicule pe
două roţi, biciclete, biciclete motorizate, biciclete
electrice, tricicluri, tricicluri electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
vehicule electrice, vehicule terestre, vehicule
electrice terestre, vehicule cu roţi, vehicule
terestre locomotoare, vehicule de locomoție
terestră, vehicule cu două roţi, vehicule terestre
acționate cu pedale, vehicule motorizate pe două
roţi, vehicule cu motor pe două roţi, aparate
pentru locomoție terestra, motoare de vehicule
pe două roţi, biciclete, biciclete motorizate,
biciclete electrice, tricicluri, tricicluri electrice.

───────
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(210) M 2021 02923
(151) 09/04/2021
(732) S.C MOVE ECO SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR.13, SAT
HAIEU, COMUNA SÎNMARTIN,
BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

Move Eco CARGO 500

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 05.03.14; 26.01.01;
27.07.25

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

clase:
12. Vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoție terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acționate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoție terestra,
motoare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice.
35. Prezentare de produse, prezentare de
produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
vânzări și de stimulente promoționale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, organizare de

programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul a produselor: vehicule,
vehicule electrice, vehicule terestre, vehicule
electrice terestre, vehicule cu roţi, vehicule
terestre locomotoare, vehicule de locomoție
terestră, vehicule cu două roţi, vehicule terestre
acționate cu pedale, vehicule motorizate pe
două roţi, vehicule cu motor pe două roţi,
aparate pentru locomoție terestra, motoare
de vehicule pe două roţi, biciclete, biciclete
motorizate, biciclete electrice, tricicluri, tricicluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice a produselor vehicule, vehicule
electrice, vehicule terestre, vehicule electrice
terestre, vehicule cu roţi, vehicule terestre
locomotoare, vehicule de locomoție terestră,
vehicule cu două roţi, vehicule terestre acționate
cu pedale, vehicule motorizate pe două roţi,
vehicule cu motor pe două roţi, aparate pentru
locomoție terestra, motoare de vehicule pe
două roţi, biciclete, biciclete motorizate, biciclete
electrice, tricicluri, tricicluri electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
vehicule electrice, vehicule terestre, vehicule
electrice terestre, vehicule cu roţi, vehicule
terestre locomotoare, vehicule de locomoție
terestră, vehicule cu două roţi, vehicule terestre
acționate cu pedale, vehicule motorizate pe două
roţi, vehicule cu motor pe două roţi, aparate
pentru locomoție terestra, motoare de vehicule
pe două roţi, biciclete, biciclete motorizate,
biciclete electrice, tricicluri, tricicluri electrice.

───────
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(210) M 2021 02924
(151) 09/04/2021
(732) S.C MOVE ECO SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR.13, SAT
HAIEU, COMUNA SÎNMARTIN,
BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

Move Eco CARGO 250

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11

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

clase:
12. Vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoţie terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acţionate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoţie terestra,
mojteare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice.
35. Prezentare de produse, prezentare de
produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoţionale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
vânzări şi de stimulente promoţionale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanţilor să obţină reduceri
la produse şi servicii prin utilizarea unui cârd
de membru pentru reduceri, organizare de
programe de fidelizare a clienţilor în scopuri

comerciale, promoţionale sau publicitare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice a
produselor: vehicule, vehicule electrice, vehicule
terestre, vehicule electrice terestre, vehicule
cu roti, vehicule terestre locomotoare, vehicule
de locomoţie terestră, vehicule cu două roti,
vehicule terestre acţionate cu pedale, vehicule
motorizate pe două roti, vehicule cu motor pe
două roti, aparate pentru locomoţie terestra,
motoare de vehicule pe două roti, biciclete,
biciclete motorizate, biciclete electrice, tricicluri,
tricicluri electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, vehicule electrice,
vehicule terestre, vehicule electrice terestre,
vehicule cu roti, vehicule terestre locomotoare,
vehicule de locomoţie terestră, vehicule cu
două roti, vehicule terestre acţionate cu pedale,
vehicule motorizate pe două roti, vehicule cu
motor pe două roti, aparate pentru locomoţie
terestra, motoare de vehicule pe două roti,
biciclete, biciclete motorizate, biciclete electrice,
tricicluri, tricicluri electrice.

───────

(210) M 2021 02925
(151) 09/04/2021
(732) MULTISOFT SOLUTION SRL,

ALEEA ALBASTRELELOR NR.
4, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900132,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CMSTART

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

42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────
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(210) M 2021 02926
(151) 09/04/2021
(732) PAULA SONIA GEORGETA

CONSTANTINESCU, STR. ENRIC
BAADER NR. 1, ET. 1, AP. 8,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ISMILEDENTAL

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

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

───────

(210) M 2021 02927
(151) 09/04/2021
(732) PAULA SONIA GEORGETA

CONSTANTINESCU, STR. ENRIC
BAADER NR. 1, ET. 1, AP. 8,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ISMILE

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

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

───────

(210) M 2021 02928
(151) 09/04/2021
(732) SC TRANSILVA SRL, STR.

SAPUNARILOR NR. 3, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550255, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Kabana

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02929
(151) 09/04/2021
(732) ROMAFLORIMEX SRL, STR. A.

BACALBAȘA NR. 16, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Rmf romaflorimex srl

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, minereuri,
materiale metalice pentru structuri și construcții,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole
mici din armătură metalică, containere din metal
pentru depozitare sau transport, seifuri.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.

───────
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(210) M 2021 02930
(151) 09/04/2021
(732) DOMENIUL IZVORUL DRAGOS

S.R.L., SAT MOISEI, NR. 664J,
JUDETUL MARAMURES,
COMUNA MOISEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Domeniul Izvorul Dragos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.07

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

35. Servicii de comerţ, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
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panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,

negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
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pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de divertisment, servicii
educaţionale, servicii culturale, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă (divertisment), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, efectuarea antrenamentelor
de fitness, servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, servicii de cluburi de noapte

(divertisment), şcoli şi grădiniţe, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea
de decoruri pentru scenă, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), închirierea
de jucării, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de antrenamente
de sport și fitness, organizarea expozițiilor
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cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, organizarea și
coordonarea congreselor și simpozioanelor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor, servicii
de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de furnizare de alimente şi băuturi.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, sfaturi privind
nutriţia şi dieta, servicii de centre de
sănătate, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumuseţare, depilarea cu ceară, îngrijirea
sănătăţii, servicii de sănătate prin apă (spa),
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, examinare medicală
(screening), masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, consiliere medicală pentru
persoanele cu dizabilităţi, îngrijire, medicală,
îngrijire paliativă, fizioterapie/terapie fizică,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de case de odihnă, servicii de saună,
servicii de solarii, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de băi turceşti,
consiliere alimentară și nutrițională.

───────

(210) M 2021 02931
(151) 09/04/2021
(732) MIHAI PANFIL, STRADA

BRANDUȘELOR NR 7, BLOC G3,
SCARA 1, ETAJ 3, APARTAMENT
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031254, ROMANIA

(540)
PANFIL

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

7. Râșnițe de cafea, cu excepția celor manuale.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
filtre pentru apa potabilă capsule de cafea, goale,
pentru aparate electrice de cafea, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini şi
aparate de făcut gheaţă, distribuitoare electrice
de băuturi, maşini de făcut pâine, maşini de copt
pâine, aparate pentru răcirea băuturilor, cuptoare
pentru brutărie, instalaţii şi echipamente de
răcire, aparate de gătit la aburi, electrice,
congelatoare, prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
mașini de gătit, mașini de cafea, mașini de cafea
espresso, mașini electrice de cafea espresso,
mașini electrice de făcut cafea, de uz casnic.
21. Servicii de cafea, filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, râșnițe de cafea, servicii
de cafea (veselă), servicii de cafea din porțelan,
servicii de cafea de ceramică.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
ı̂ngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de ı̂nghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată)., orez, ceai,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
cafea, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, cafea artificiala, paste, taietei,
zahar, miere, melasa.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
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fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Asistenţă ı̂n managementul afacerilor,
ı̂ntrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă ı̂n organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă ı̂n managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă ı̂n organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională ı̂n afaceri, oferirea de
informaţii ı̂n domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
demonstraţii cu produse, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), servicii de agenție
de import-export, strângerea la un loc, ı̂n
folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
ı̂n mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, lucrari de birou.
36. Investitii de capital, consultanta financiara,
afaceri imobiliare, investitii in fonduri, inchirierea
bunurilor mobile si imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, afaceri imobiliare.
41. Predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, publicarea cărţilor, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminari, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, controlul calităţii, transfer
de know-how (instruire). organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizarea
facilităţilor de recreere, organizarea de

expoziţii ı̂n scopuri culturale sau educaţionale,
planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea online de publicatii electronice,
nedescarcabile, organizarea de competitii
(educatie sau divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), publicarea cartilor,
productia de programe radio si de televiziune,
organizarea si sustinerea de seminarii, servicii
de divertisment, organizarea si sustinerea unor
forumuri educationale in persoana, servicii de
cluburi de noapte, servicii de club, organizarea si
sustinerea colocviilor, organizarea si sustinerea
de simpozioane, predare/servicii educationale/
servicii de instruire, ghidare vocationala
(consiliere educationala sau de instruire),
recalificare vocationala, educaţie, furnizarea
de instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
43. Servicii de furnizare alimente si bauturi,
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
bauturi, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali

───────

(210) M 2021 02932
(151) 09/04/2021
(732) TOP RESORTS S.R.L., COMUNA

VALEA DIFTANEI, FUNDĂTURA
CERBULUI NR. 780B, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT TESILA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ATRA DOFTANA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.01.03; 27.05.09

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

43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 02933
(151) 09/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

neo MAMAIA

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.11.02; 27.05.08; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 187
C), alb

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor

prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluari imobiliare, finantare imobiliara,
gestionarea proprietatilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliară
(constructii), servicii de constructii civile si
industriale, servicii de instalatii si reparatii,
consultanță în domeniul constructiilor civile și
industriale (constructii).

───────
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(210) M 2021 02934
(151) 09/04/2021
(732) ALEXANDRU COSMIN

GHEORGHE, STRADA M11 NR.
21, BL. CUBE APARTAMENTS
SC. A, AP. 8, ORAȘ NĂVODARI
- MAMAIA SAT, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI -
MAMAIA SAT, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

The Selfie MUSEUM
by Allgrey Outline

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:galben, roz, alb,
negru

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

41. Fotografie, închiriere de decoruri pentru
scena, inchirierea camerelor video, închirierea
camerelor și spațiilor pentru filmat.

───────

(210) M 2021 02935
(151) 09/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

neo HERASTRAU PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.04.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
187C), alb

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
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publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluari imobiliare, finantare imobiliara,
gestionarea proprietatilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliară
(constructii), servicii de constructii civile si
industriale, servicii de instalatii si reparatii,
consultanță în domeniul constructiilor civile și
industriale (constructii).

───────

(210) M 2021 02936
(151) 09/04/2021
(732) ALIN IONEL DOBREI, CALEA

ARADULUI NR. 119, FACULTATEA
DE HORTICULTURĂ ȘI
SILVICULTURĂ, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300465, TIMIȘ,
ROMANIA
COSMIN ALIN POPESCU, CALEA
ARADULUI NR. 119, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA
DORIN DUMITRU CAMEN, CALEA
ARADULUI NR. 119, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA
MARIANA-ATENA POIANA,
CALEA ARADULUI NR. 119,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA
ALINA GEORGETA DOBREI,
CALEA ARADULUI NR. 119,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA
ANCA ANETA DRAGUNESCU,
CALEA ARADULUI NR. 119,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
ROMANIA
ELEONORA NISTOR, CALEA
ARADULUI NR. 119, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA
IOANA MIHAELA MALAESCU,
CALEA ARADULUI NR. 119,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

STROP DE SOARE
CABERNET SAUVIGNON
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(531) Clasificare Viena:
26.01.21; 25.01.05; 24.09.03; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
───────

(210) M 2021 02937
(151) 09/04/2021
(732) BOGDAN DAN STARUIALA,

BDUL. AL. LAPUSNEANU 68,
BLOC LE12, SC.B, AP.25, ETAJ
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900196, ROMANIA

(540)
WEGO

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

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

───────

(210) M 2021 02938
(151) 09/04/2021
(732) AMVAST INTERNATIONAL SRL,

STR. PRIMAVERII, NR 3, JUDEŢ
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR 11 IUNIE, NR 51,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Home Vast

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 07.01.08;
26.11.06; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
aspiratoarelor, aspiratoarelor inteligente, sacilor
pentru aspirator, tuburilor de aspirator, a
aparatelor şi instrumentelor pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
utilizării energiei electrice, sisteme de
supraveghere video în circuit închis, digital
video recorder, camere video cu înregistrare,
softuri specifice acestora, yale electromagnetice,
sisteme de alarmă împotriva efracție, aparate
și instrumente electrice, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranță (salvare), aparate pentru înregistrare,
transmiterea și reproducerea sunetelor și
imaginilor, sisteme de alarmă de securitate și
furt, și anume stații centrale de monitorizare,
unități de procesare a alarmelor cablate sau
fără fir, module de securitate cablate, receptoare
radio, dispozitive de avertizare, controlere
ale dispozitivului de avertizare, senzori,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, dispozitive de
măsurare pentru consumul de gaz, dispozitive
de control pentru consumul de energie electrică,
dispozitive de control pentru consumul de gaze,
aparate și instrumente electronice, și anume
pentru conectarea la rețea, programare, control,
control de la distanță și reglarea dispozitivelor,
aparate și instrumente electronice, și anume
pentru conectarea în rețea, programare, control,
control de la distanță și reglare a aparatelor
de uz casnic, aparate de iluminat, aparate de
încălzire, aparate cu gaz, aparate generatoare
de abur, aparate de gătit, aparate de răcire,
aparate de uscare, aparate de ventilație, aparate
de aer condiționat și aparate de alimentare
cu apă, aparate și instrumente electronice,
și anume pentru rețea, programare, control,
control de la distanță și reglarea tehnologiei
clădirilor, instalații de construcții, tehnologie
de construcție, sisteme multimedia, încălzire,
climatizare, sisteme de ventilație, sisteme de
iluminat, jaluzele, sisteme de protecție împotriva
incendiilor, sisteme de securitate sisteme de
alarmă, sisteme de supraveghere și sisteme
de control al accesului, aparate și instrumente
electronice, și anume pentru conectarea la
rețea, programare, control, control de la distanță
și reglarea conductelor de gaz, electricitate,
încălzire urbană și apă, sonerii (dispozitive de
avertizare), aparate de comandă programabile,
dispozitive de control de la distanță, în special
pentru utilizarea cu dispozitive de încălzire,
dispozitive de iluminat, dispozitive generatoare
de abur, dispozitive de uscare, dispozitive de
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ventilație, dispozitive de climatizare, dispozitive
de alimentare cu apă și dispozitive de
siguranță, dispozitive de control al căldurii,
control termic, comunicării, camere video de
securitate și ecrane tv, aparate și sisteme pentru
raportarea intrușilor, software pentru controlul
sistemelor de acces la clădiri și a sistemelor
de securitate, sisteme de supraveghere video,
dispozitive de măsurare pentru măsurarea
energiei și controlul energiei, instrumente
de măsurare a electricității și aparate de
măsurare a electricității, debitmetre de gaze,
aparate, dispozitive și instrumente pentru
măsurarea eficienței, performanței și consumului
cazanelor pe gaz, dispozitive portabile de
urmărire a activității, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, variatoare (regulatoare de lumină),
elementele de acționare instalate ascunse,
operare și control, în special controlul de la
distanță al dispozitivelor audio și al datelor
audio, precum și al dispozitivelor video și
al datelor video, senzori pentru măsurarea
calității aerului și a apei, alarmă de apă,
detector de scurgeri, senzori de temperatura,
senzori de prezență, senzori pentru iluminat
interior, detectoare de fum, alarme acționate
de fum, detectoare de gaze (nu pentru uz
medical), cheie electronică, yale inteligente,
camera de supraveghere, yale, senzori de
efractie (usa deschisa), senzori de fum, senzori
de gaz, senzori de inundatie, senzori de
miscare, sonerii inteligente, a corpurilor de
iluminat, accesorii, aparate și instrumente
pentru utilizare în legătură cu sistemele de
iluminat, umidificatoare, aparate de climatizare
inteligente, aparate de climatizare, termostate
inteligente, termostate, aparate și instalații de
iluminat, becuri inteligente, lămpi de iluminat,
aparate și mașini pentru purificarea aerului,
aparate de uscat cu aer, umidificatoare electrice,
umidificatoare inteligente, dezumidificatoare,
prize, relee, intrerupatoare, dulii, contoare de
energie electrica, becuri si sigurante automate,
toate inteligente, piese și accesorii pentru
toate produsele menționate anterior, incluse
în această clasă, în special becuri, instalații
de climatizare, hranitoare animale, jgheaburi
pentru hrana animalelor, boluri pentru hrana
animalelor, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin
elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace

electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 02940
(151) 09/04/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)
WINSTON SELECTION

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, pe bază de tutun,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi
chibrituri.

───────

(210) M 2021 02941
(151) 09/04/2021
(732) LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ,

STR. GHEORGHE ȘINCAI NR.
3, AP. 4, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pachamama

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

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

───────

(210) M 2021 02943
(151) 09/04/2021
(732) ASOCIATIA CALULUI DE TRAP,

STR. ALEXANDRU DONICI 15,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
107280, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
BULETINUL OFICIAL AL

CURSELOR DE TRAP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02944
(151) 09/04/2021
(732) MIVADERM SRL, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 64, CAMERA 1,
BLOC 34A, SCARA D, ETAJ 2,
APARTAMENT 142, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
MIVADERM

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

3. Produse cosmetice.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 02945
(151) 09/04/2021
(732) ASOCIATIA CALULUI DE TRAP,

STR.ALEXANDRU DONICI NR.15,
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
107280, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
BULETINUL OFICIAL AL

CURSELOR DE TRAP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 02946
(151) 10/04/2021
(732) STALEX LOGISTIC ASC SRL,

STR. POSADA NR.12A, JUD.
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

CasaStalex BRAND
ROMÂNESC
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.25; 26.01.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor
33. Băuturi alcoolkice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri

───────

(210) M 2021 02947
(151) 10/04/2021
(732) SC MARALYN COUTURE SRL,

STR. VERONICA MICLE, NR. 24,
BL. C1, SC. A, AP. 43, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011045, ROMANIA

(540)

Maralyn www.MARALYN.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte şi
părţi ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 02948
(151) 10/04/2021
(732) OZ GARDEN SRL, SOSEAUA

BANATULUI NR.61, JUD.
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)
GUB

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, magneti
12. Vehicule și mijloace de transport
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25. Articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole
de încălțăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte

───────

(210) M 2021 02949
(151) 10/04/2021
(732) ROXANA COJOCEA, STR.

VALEA DRAGA NR.11, AP.1, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIAŢII SRL, STR.9 MAI
NR.4, SC.D, AP.3, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500209, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Bebelinul meu

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 29.01.11; 02.05.06

(591) Culori revendicate:albastru deschis ,
magenta

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
steguleţe pentru bebeluşi, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), pânze pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluşi, scutece din pânză,
plăpumi de puf, material elastic ţesut, ţesături
pentru lenjeria de corp, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), toate acestea pentru
copii și bebeluși
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), pantaloni pentru bebeluşi
(lenjerie de corp), bandane (fulare), sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie - pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,

pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, cizme, chiloţi
tip boxeri, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, manşoane
- manşete (îmbrăcăminte), pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal
- ghete de fotbal, saci pentru picioare,
neîncălziţi electric, încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi pentru
gimnastică, pelerine pentru coafor-frizerie,
cizmuliţe, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover - rochii tip salopetă,
uniforme de karate, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) - jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică-balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mănuşi cu un deget, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât- protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă
(parka), pelerine, mantale, jupe, batiste de
buzunar, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
sandale, panglici pentru purtare, plastroane
pentru cămăşi, plătci de cămăşi, cămăşi,
pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti de
duş, bocanci de schi, mănuşi de schi, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti de
somn, papuci, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, ghetre - şoşoni, articole sport din
jerseu, pantofi de sport, maieuri sport, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)-
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia
- desuuri care absorb transpiraţia, flanele -
pulovere - hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
pantaloni (am.), turbane, chiloţi, lenjerie de corp-
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
veste - jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă,
pantofi din lemn, toate acestea pentru copii și
bebeluși
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru produse specifiice copiilor
si bebelusilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
engros si cu amănuntul de produse specifice
pentru copii si bebelusi
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de creşă (crèche),
decorare de alimente

───────

(210) M 2021 02950
(151) 11/04/2021
(732) GERABISCO SRL, STRADA

BUCUR NR. 16, ETAJ 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

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

clase:

30. Biscuiți, biscuiți sărați, biscuiți crocanți,
biscuiți crackers, napolitane rulou (biscuiți),
biscuiți dulci sau sărați, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți dulci pentru consum
uman, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), prăjiturele, cereale,
cereale procesate, cereale gata preparate,
batoane de cereale, cereale pentru micul
dejun, cereale pentru mic dejun cald, preparat
din cereale (făină alimentară), gustări pe
bază de cereale, cereale preparate pentru
consum uman, preparate pe bază de cereale,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun care conțin miere,
cereale pentru micul dejun care conțin fibre,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, cereale pentru micul dejun cu aromă
de miere, bomboane, bomboane (dropsuri),
jeleuri, caramele, produse din cacao, acadele,
acadele (dulciuri), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ceaiuri de
fructe, ceaiuri (nemedicinale) aromate cu lămâie,
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri
cu lapte, ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, ceaiuri aromate (altele decât cele
pentru uz medicinal), pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, cafea,
cafea aromată, cafea măcinată, cafea verde,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, boabe de
cafea, concentrate de cafea, băuturi din cafea,
cafea gata preparată, cafea (arome de -), cafea
cu ciocolată, capsule de cafea (umplute), pungi
de cafea (umplute), cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea prăjite, boabe
de cafea măcinate, cicoare (înlocuitori de cafea),
băuturi pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), ceai, ceai instant,
ceai negru, ceai verde, extracte de ceai, ceai
pentru infuzii, arome din ceai, cornuri.
32. Sucuri, sucuri carbogazoase, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă plată, apă minerală, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi)
35. Consultanță în management, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
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afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
consultanță în afaceri, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate

───────

(210) M 2021 02951
(151) 11/04/2021
(732) DAYSPORTCOM SRL, STR.

PLUTINEI 81, JUD. BRAILA,
BRAILA, 810257, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
FIXAUTO

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

3. Parfumuri pentru automobile, șampon pentru
vehicule, ceară preparată pentru lustruire,
preparate abrazive pentru lustruire, produse
pentru lustruirea caroseriei, produse pentru
lustruirea automobilelor, ceară auto, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
produse pentru spălare, detergent pentru
spălare, lichide pentru spălarea parbrizelor,
spray pentru luciu, spray-uri de curățare,
spray-uri de degresare, sprayuri odorizante
pentru cameră, sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, produse sub formă de
spray pentru curățarea geamurilor, detergenți
pentru curățarea automobilelor, ceară auto
cu vopsea de etanșare, uleiuri esențiale
aromatizate, pudre pentru degresare, preparate
de degresare pentru motoare, pudră pentru
degresare de uz general, șervețele parfumate,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat.
12. Părți și accesorii pentru vehicule, dronă,
componente pentru modificarea caroseriei
automobilului disponibile sub formă de set,
vehicule și mijloace de transport, huse pentru
scaune (ajustabile) pentru automobile, huse de
scaune pentru automobile, huse pentru scaune
de vehicule, alarme pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme de siguranță pentru vehicule,
bene pentru vehicule, parașocuri pentru
vehicule, roți pentru vehicule, portbagaje pentru
vehicule, spoilere pentru vehicule, tetiere pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule, volane pentru
vehicule, prelate pentru vehicule, scări pentru
vehicule, portschiuri pentru vehicule, claxoane

pentru vehicule, suporturi pentru băuturi pentru
vehicule, suporturi pentru biciclete pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, huse adaptate
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, parasolare (piese pentru vehicule),
dispozitive antiorbire pentru vehicule, lanțuri
pentru anvelope (pentru vehicule terestre),
platforme elevatoare pentru vehicule, protecții
laterale pentru vehicule, scaune înălțătoare
pentru copii, pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, suporturi exterioare pentru bagaje
pentru vehicule, cuplaje pentru vehicule terestre,
spoilere pentru vehicule terestre, jaluzele pentru
geamurile vehiculelor, componente pentru
caroseria vehiculelor, remorci pentru vehiculele
terestre, lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri
(pentru vehicule), bare pentru portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, huse pentru volane de
vehicule, protectoare împotriva stropilor pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
jante de roți pentru vehicule, suporturi de
biciclete pentru vehicule, plase de portbagaje
pentru vehicule, capace de roți (pentru vehicule),
huse pentru tetiere de vehicule, tapițerie din
piele pentru vehicule, tetiere pentru scaune de
vehicule, deflectoare de aer pentru vehicule,
deflectoare de vânt pentru vehicule, cuple
de remorcare pentru vehicule, cârlige de
remorcare pentru vehicule, brichete electrice
pentru vehicule terestre, petice pentru repararea
anvelopelor vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru anvelopele vehiculelor, benzi parasolare
pentru parbrizele vehiculelor, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, adaptoare
pentru lamele ștergătoarelor vehiculelor,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, mânere pentru schimbătorul de
viteze pentru vehicule terestre, scaune pentru
copii folosite în vehicule, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), alarme sonore
(pentru marșarier) la vehicule, bare pentru
scaun (piese de vehicule), capace ornamentale
de roți pentru vehicule, sisteme de alarmă
profesionale pentru vehicule, alarme electrice
de avertizare pentru vehicule, vehicule pentru
orice tip de teren, motoare de acționare
pentru vehicule terestre, părți și accesorii
pentru vehicule terestre, motorizări, inclusiv
motoare pentru vehicule terestre, scuturi pentru
partea inferioară a vehiculelor, protecții anti-
șoc din metal pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, scaune
pentru transportul copiilor folosite în vehicule,
spoilere pentru automobile, portschiuri pentru
automobile, claxoane pentru automobile, trepte
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pentru automobile, scaune pentru automobile,
parasolare pentru automobile, suporturi pentru
bagaje pentru automobile, jenți pentru roți
(pentru automobile), huse adaptate pentru
automobile, piese ornamentale de interior pentru
automobile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare

───────



ERATĂ  

 

 

 Referitor la cererea cu numărul de depozit M 2021 02807 publicată în data de 

14/04/2021, clasele corecte sunt: 

Clasa 9: Echipamente de protecție și siguranță; ochelari de protecție pentru 

protejarea ochilor; căști de protecție; articole pentru acoperirea capului sub formă de căști de 

protecție; îmbrăcăminte de protecție antiradiații; îmbrăcăminte de protecție împotriva 

focului; îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea accidentelor; îmbrăcăminte de 

protecție contra substanțelor chimice; articole de îmbrăcăminte de protecție și armură pentru 

corp; accesorii de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor; 

articole de îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor; 

articole de îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor; 

veste de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât 

cele adaptate pentru sport); articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție 

împotriva accidentelor sau vătămărilor; încălțăminte de protecție; viziere de protecție; măști 

de protecție; șepci de protecție; încălțăminte industrială de protecție; articole de protecție 

pentru cap; măști antipoluare pentru protecție respiratorie; măști de protecție pentru 

sudură; aparate de protecție împotriva incendiilor; cizme de protecție împotriva accidentelor; 

măști de protecție pentru muncitori; combinezoane termice de protecție împotriva 

accidentelor sau vătămărilor; îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale 

antiglonț; încălțăminte de protecție împotriva pericolelor biologice; îmbrăcăminte de 

protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor; încălțăminte de protecție împotriva 

accidentelor și a rănilor; șosete de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor; 

geci de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor; cagule de protecție împotriva 

accidentelor, iradierii și incendiilor; dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva 

accidentelor; costume de protecție (pentru prevenirea accidentelor sau lezionării); cotiere de 

protecție folosite pentru prevenirea de accidente (altele decât articole sportive); articole de 

protecție care servesc la acoperirea capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor; 



veste de salvare reflectorizante; benzi reflectorizante pentru purtat; articole reflectorizante 

pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor; echipament și îmbrăcăminte reflectorizante 

pentru prevenirea accidentelor; mănuși de unică folosință pentru laborator; echipamente de 

siguranță pentru prevenirea căderii; mănuși de protecție împotriva accidentelor. 

 

Clasa 25: Papuci de unică folosință; lenjerie intimă de unică folosință; salopete 

(îmbrăcăminte).  

Clasa 35:  Servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata de echipamente de protecție și 

siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea ochilor, căști de protecție, articole pentru 

acoperirea capului sub formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații, 

îmbrăcăminte de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea 

accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra substanțelor chimice, articole de 

îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp, accesorii de protecție termică 

(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte izolante 

pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele 

pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție (îmbrăcăminte) 

pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru sport), 

articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de protecție, măști de protecție, șepci de 

protecție, încălțăminte industrială de protecție, articole de protecție pentru cap, măști 

antipoluare pentru protecție respiratorie, măști de protecție pentru sudură, aparate de 

protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție împotriva accidentelor, măști de protecție 

pentru muncitori, combinezoane termice de protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, 

îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale antiglonț, încălțăminte de protecție 

împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva accidentelor și a rănilor, șosete de protecție 

împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva accidentelor, 

iradierii și incendiilor, cagule de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, 



dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva accidentelor, costume de protecție (pentru 

prevenirea accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție folosite pentru prevenirea de 

accidente (altele decât articole sportive), articole de protecție care servesc la acoperirea 

capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor, veste de salvare reflectorizante, benzi 

reflectorizante pentru purtat, articole reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea 

accidentelor, echipament și îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea accidentelor, 

mănuși de unică folosință pentru laborator, echipamente de siguranță pentru prevenirea 

căderii, mănuși de protecție împotriva accidentelor, combinezoane de protecție, papuci de 

unică folosință, lenjerie intimă de unică folosință; servicii de publicitate referitoare la 

echipamente de protecție și siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea ochilor, căști 

de protecție, articole pentru acoperirea capului sub formă de căști de protecție, 

îmbrăcăminte de protecție antiradiații, îmbrăcăminte de protecție împotriva focului, 

îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra 

substanțelor chimice, articole de îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp, accesorii 

de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de 

îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de 

îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste de 

protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât cele 

adaptate pentru sport), articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție împotriva 

accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de protecție, măști de 

protecție, șepci de protecție, încălțăminte industrială de protecție, articole de protecție 

pentru cap, măști antipoluare pentru protecție respiratorie, măști de protecție pentru sudură, 

aparate de protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție împotriva accidentelor, măști 

de protecție pentru muncitori, combinezoane termice de protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale antiglonț, încălțăminte 

de protecție împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva 

accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva accidentelor și a rănilor, 

șosete de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva 

accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule de protecție împotriva accidentelor, iradierii și 



incendiilor, dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva accidentelor, costume de 

protecție (pentru prevenirea accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție folosite pentru 

prevenirea de accidente (altele decât articole sportive), articole de protecție care servesc la 

acoperirea capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor, veste de salvare 

reflectorizante, benzi reflectorizante pentru purtat, articole reflectorizante pentru purtat, 

pentru prevenirea accidentelor, echipament și îmbrăcăminte reflectorizante pentru 

prevenirea accidentelor, mănuși de unică folosință pentru laborator, echipamente de 

siguranță pentru prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva accidentelor, 

combinezoane de protecție, papuci de unică folosință, lenjerie intimă de unică folosință; 

servicii prestate online de un magazin de vânzare cu amănuntul și ridicata de echipamente de 

protecție și siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea ochilor, căști de protecție, 

articole pentru acoperirea capului sub formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de protecție 

antiradiații, îmbrăcăminte de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție pentru 

prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra substanțelor chimice, articole de 

îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp, accesorii de protecție termică 

(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte izolante 

pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele 

pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție (îmbrăcăminte) 

pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru sport), 

articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de protecție, măști de protecție, șepci de 

protecție, încălțăminte industrială de protecție, articole de protecție pentru cap, măști 

antipoluare pentru protecție respiratorie, măști de protecție pentru sudură, aparate de 

protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție împotriva accidentelor, măști de protecție 

pentru muncitori, combinezoane termice de protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, 

îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale antiglonț, încălțăminte de protecție 

împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva accidentelor și a rănilor, șosete de protecție 

împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva accidentelor, 



iradierii și incendiilor, cagule de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, 

dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva accidentelor, costume de protecție (pentru 

prevenirea accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție folosite pentru prevenirea de 

accidente (altele decât articole sportive), articole de protecție care servesc la acoperirea 

capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor, veste de salvare reflectorizante, benzi 

reflectorizante pentru purtat, articole reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea 

accidentelor, echipament și îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea accidentelor, 

mănuși de unică folosință pentru laborator, echipamente de siguranță pentru prevenirea 

căderii, mănuși de protecție împotriva accidentelor, combinezoane de protecție, papuci de 

unică folosință, lenjerie intimă de unică folosință; distribuire de materiale publicitare, și 

anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special pentru vânzările la distanță pe bază de 

catalog; servicii de publicitate, marketing și promovare de echipamente de protecție și 

siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea ochilor, căști de protecție, articole pentru 

acoperirea capului sub formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații, 

îmbrăcăminte de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea 

accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra substanțelor chimice, articole de 

îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp, accesorii de protecție termică 

(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte izolante 

pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele 

pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție (îmbrăcăminte) 

pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru sport), 

articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de protecție, măști de protecție, șepci de 

protecție, încălțăminte industrială de protecție, articole de protecție pentru cap, măști 

antipoluare pentru protecție respiratorie, măști de protecție pentru sudură, aparate de 

protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție împotriva accidentelor, măști de protecție 

pentru muncitori, combinezoane termice de protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, 

îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale antiglonț, încălțăminte de protecție 

împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva accidentelor sau 



vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva accidentelor și a rănilor, șosete de protecție 

împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva accidentelor, 

iradierii și incendiilor, cagule de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, 

dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva accidentelor, costume de protecție (pentru 

prevenirea accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție folosite pentru prevenirea de 

accidente (altele decât articole sportive), articole de protecție care servesc la acoperirea 

capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor, veste de salvare reflectorizante, benzi 

reflectorizante pentru purtat, articole reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea 

accidentelor, echipament și îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea accidentelor, 

mănuși de unică folosință pentru laborator, echipamente de siguranță pentru prevenirea 

căderii, mănuși de protecție împotriva accidentelor, combinezoane de protecție, papuci de 

unică folosință, lenjerie intimă de unică folosință; gestiunea afacerilor comerciale; asistență 

în afaceri, management și servicii administrative în legătură cu echipamente de protecție și 

siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea ochilor, căști de protecție, articole pentru 

acoperirea capului sub formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații, 

îmbrăcăminte de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea 

accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra substanțelor chimice, articole de 

îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp, accesorii de protecție termică 

(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte izolante 

pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele 

pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție (îmbrăcăminte) 

pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru sport), 

articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de protecție, măști de protecție, șepci de 

protecție, încălțăminte industrială de protecție, articole de protecție pentru cap, măști 

antipoluare pentru protecție respiratorie, măști de protecție pentru sudură, aparate de 

protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție împotriva accidentelor, măști de protecție 

pentru muncitori, combinezoane termice de protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, 

îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale antiglonț, încălțăminte de protecție 



împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva accidentelor și a rănilor, șosete de protecție 

împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva accidentelor, 

iradierii și incendiilor, cagule de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, 

dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva accidentelor, costume de protecție (pentru 

prevenirea accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție folosite pentru prevenirea de 

accidente (altele decât articole sportive), articole de protecție care servesc la acoperirea 

capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor, veste de salvare reflectorizante, benzi 

reflectorizante pentru purtat, articole reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea 

accidentelor, echipament și îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea accidentelor, 

mănuși de unică folosință pentru laborator, echipamente de siguranță pentru prevenirea 

căderii, mănuși de protecție împotriva accidentelor, combinezoane de protecție, papuci de 

unică folosință, lenjerie intimă de unică folosință; servicii de gestionare a afacerilor în 

legătură cu comerțul electronic; servicii de intermediere comercială; servicii de comenzi 

online computerizate pentru vânzarea cu ridicata și cu amănuntul de echipamente de 

protecție și siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea ochilor, căști de protecție, 

articole pentru acoperirea capului sub formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de protecție 

antiradiații, îmbrăcăminte de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție pentru 

prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra substanțelor chimice, articole de 

îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp, accesorii de protecție termică 

(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte izolante 

pentru protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele 

pentru protecție împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție (îmbrăcăminte) 

pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru sport), 

articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de protecție, măști de protecție, șepci de 

protecție, încălțăminte industrială de protecție, articole de protecție pentru cap, măști 

antipoluare pentru protecție respiratorie, măști de protecție pentru sudură, aparate de 

protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție împotriva accidentelor, măști de protecție 



pentru muncitori, combinezoane termice de protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor, 

îmbrăcăminte de protecție confecționată din materiale antiglonț, încălțăminte de protecție 

împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva accidentelor sau 

vătămărilor, încălțăminte de protecție împotriva accidentelor și a rănilor, șosete de protecție 

împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva accidentelor, 

iradierii și incendiilor, cagule de protecție împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor, 

dispozitive de protecție, de uz personal, împotriva accidentelor, costume de protecție (pentru 

prevenirea accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție folosite pentru prevenirea de 

accidente (altele decât articole sportive), articole de protecție care servesc la acoperirea 

capului pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor, veste de salvare reflectorizante, benzi 

reflectorizante pentru purtat, articole reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea 

accidentelor, echipament și îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea accidentelor, 

mănuși de unică folosință pentru laborator, echipamente de siguranță pentru prevenirea 

căderii, mănuși de protecție împotriva accidentelor, combinezoane de protecție, papuci de 

unică folosință, lenjerie intimă de unică folosință; organizarea și coordonarea de târguri și 

expoziții în scopuri publicitare; consultanță privind conducerea întreprinderilor în sistem de 

franciză; administrarea afacerilor în sistem de franciză; strângerea la un loc, în folosul terţilor, 

a unei game variate de bunuri (exceptând transportul lor), pentru a permite clienţilor să vadă 

şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin 

intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata, al 

cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin 

intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping. 

Clasa 45:  Închiriere de îmbrăcăminte și echipamente de protecție. 

 



 

ERATĂ 

 

  

 Referitor la cererea de marcă cu numărul de depozit M 2021 02809 publicată în data de 

13.04.2021 – data de depozit este 08.04.2021 şi nu 06.04.2021 aşa cum a fost menţionat în mod 

eronat la publicare. 

 

 


