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Cereri Mărci publicate în 16/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04232 09/06/2021 NATIVIA LEARNING CENTER

SRL
nativia Learn naturally, speak
naturally!

2 M 2021 04438 09/06/2021 WORLD CLASS DISTRIBUTION
SRL

DAQORA

3 M 2021 04448 09/06/2021 DAS CREATIV MANAGEMENT
SRL

Imma SweetFit

4 M 2021 04470 09/06/2021 CRIȘANA NATURAL
INVESTMENT SRL

PICĂTURĂ DIN NATURĂ

5 M 2021 04471 09/06/2021 STEFAN ECXARCU-HARFAS Gam

6 M 2021 04472 09/06/2021 FRAU ANGI-GERMANA
PENTRU TOȚI SRL

Frau Angi Germana Pentru Toți

7 M 2021 04473 09/06/2021 STEFAN ECXARCU-HARFAS Gam GÂNDIM ARHIVAREA DE
MÂINE

8 M 2021 04474 09/06/2021 NICULAE VALEANU ARMONIUM

9 M 2021 04475 09/06/2021 SFINX-COM SRL SFINX-COM

10 M 2021 04476 09/06/2021 PATAPROD SRL Trovantland

11 M 2021 04478 09/06/2021 OLDMAN DIGITAL SRL FermierulVesel

12 M 2021 04479 09/06/2021 DAS FORT BOUTIQUE
EXPERIENCE SRL

das FORT

13 M 2021 04480 09/06/2021 ALVANDA EUROPE SRL

14 M 2021 04482 09/06/2021 LEYKOM IMPORT EXPORT
SRL

BESTRETCH

15 M 2021 04483 09/06/2021 SC CARPATIS SRL MEAT SUPREME FAMILY
BUTCHERS EST. 1991

16 M 2021 04484 09/06/2021 NUFARM ROMANIA SRL BROCAR

17 M 2021 04485 09/06/2021 INTERTOY ZONE SRL Roni

18 M 2021 04486 09/06/2021 DING COMMUNICATION SRL YOTO

19 M 2021 04487 09/06/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

PROMENADA RESIDENCE

20 M 2021 04488 09/06/2021 ECONT S.R.L. eCONT

21 M 2021 04489 09/06/2021 VLAD MARIAN Vladinsky

22 M 2021 04490 09/06/2021 KATO WORKS CO., LTD. KATO

23 M 2021 04491 09/06/2021 RÓBERT LAKATOS googli.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04492 09/06/2021 RÓBERT LAKATOS piacter.ro

25 M 2021 04493 09/06/2021 KING CAMPIONE SRL KING AUTO

26 M 2021 04494 09/06/2021 IZARAN KDO SRL La Falafel Way

27 M 2021 04495 09/06/2021 ANDA DRĂGAN AD addform

28 M 2021 04496 09/06/2021 IZARAN KDO SRL La Falafel Way

29 M 2021 04497 09/06/2021 THE TED ARISON FAMILY
FOUNDATION (ISRAEL) A
PUBLIC BENEFIT COMPANY
LTD

Ziua Faptelor Bune

30 M 2021 04498 09/06/2021 ILIE - MARINICĂ IOAN NICĂ Felie de copilărie

31 M 2021 04499 09/06/2021 C&B CLINIGIN SRL Clinica newLife

32 M 2021 04500 09/06/2021 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

Premii pe cuvant

33 M 2021 04501 09/06/2021 ECONFAIRE ID SRL eConfaire IMMERSIVE DESIGN

34 M 2021 04502 09/06/2021 DOMENIILE SAHATENI SRL AURELIA VISINESCU
DISTINCT

35 M 2021 04503 09/06/2021 ION CORBU
STELIAN SIMA
EDMOND MILEA
NICHOLAS DIMA
GHEORGHE IANCU

Alianța România Eternă

36 M 2021 04504 09/06/2021 SC NIMATRON TECHNIK SRL NIMATRON

37 M 2021 04505 09/06/2021 WORLD CLASS DISTRIBUTION
SRL

h hendify
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(210) M 2021 04232
(151) 09/06/2021
(732) NATIVIA LEARNING CENTER

SRL, STR AJUSTORULUI NR 2D,
AP 109 TRONSOL 2 DEMISOL,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

nativia Learn naturally,
speak naturally!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 02.09.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben,
albastru, mov, portocaliu, roz, turcoaz

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

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

───────

(210) M 2021 04438
(151) 09/06/2021
(732) WORLD CLASS DISTRIBUTION

SRL, CALEA FELDIOAREI,
NR. 26E, BIROUL NR. 1, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

DAQORA

(531) Clasificare Viena:
26.04.11; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
35. Servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, operarea unei centrale telefonice
interioare pentru alte persoane, plasare de
personal în domeniul design-ului, organizare de
prezentări comerciale, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de prezentări în
scopuri comerciale, organizare de prezentări
cu scop comercial, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de agenție pentru
organizarea de prezentări de afaceri, întocmire
de prezentări audio și/sau vizuale pentru afaceri,
organizare și coordonare de prezentări în scopuri
publicitare, organizarea și desfășurarea de
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prezentări de produse, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 1, 3, 6, 17,
19, 20, 21, 24 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de administrare a comunităților
online, publicare de materiale publicitare online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop publicitar, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, comandă
computerizată de stoc, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentare de bunuri
si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare

de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare proprii, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, administrarea hotelurilor, servicii
publicitare pentru hoteluri, management hotelier
pentru terți, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de hoteluri,
servicii de management hotelier (pentru terți),
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servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de coordonare de proiecte de
afaceri pentru proiecte de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, construcţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere
de proprietăţi, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare
de clădiri, curățare de clădiri, reparații de
clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construcții de clădiri instituționale, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, servicii de construcții și reparații de
clădiri, lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, servicii de construcții
și demolări de clădiri, instalarea pereților
despărțitori pentru clădiri, montarea izolației
termice la clădiri, servicii de renovare a clădirilor,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
servicii de spălare a clădirilor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de

clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
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pentru târguri comerciale și expoziții, construirea
de zone rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcții de clădiri instituționale,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții și demolări
de clădiri, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, supravegherea lucrărilor de
renovare a clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție), construcţii de standuri
comerciale şi magazine, construcții și reparații
de clădiri, instalații frigorifice, instalatie de
bucatarie, instalații de încălzire centrală, servicii
de instalații electrice, întreținere de instalații
sanitare, reparare de instalații sanitare, lucrări
de instalații sanitare, instalare de instalații pentru
băi, întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
construcție de instalații solare utilitare, instalare
de instalații de iluminat
42. Elaborare de planuri (construcții), estimarea
devizelor în construcții, realizarea de planuri
(construcții), cercetare în domeniul construcțiilor,
efectuarea de planuri pentru construcții, controlul
calității materialelor de construcții, proiectare de
sisteme de construcții, dezvoltare de proiecte
de construcții, planificare pentru construcții de
proprietăți, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de proiecte
tehnice în domeniul construcțiilor, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor
pentru construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, întocmirea de rapoarte
privind studiile de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții, decorațiuni interioare,
amenajări interioare comerciale, consultanță
în decorațiuni interioare, amenajări interioare
pentru clădiri, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru birouri,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni

interioare, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de design privind
interioarele magazinelor, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de design textil
pentru amenajări interioare de autovehicule,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, arhitectură,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale, cercetare în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru planificare urbană,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
întocmire de proiecte de arhitectură, realizarea
de rapoarte privind arhitectura, servicii de
arhitectură de interior, servicii de arhitectură
și inginerie, realizarea de planuri arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru
software de calculator, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, design
vizual, design grafic, design industrial, industrial
(design -), design pentru restaurante, design
de produs, design artistic comercial, design de
modele, design pentru magazine, stilism (design
industrial), proiectare (design) de cluburi, design
pentru unități sportive, proiectare (design) de
magazine, proiectare (design) de puburi, design
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interior pentru magazine, proiectare (design)
de restaurante, design de mobilier, design de
ambalaje, design artistic industrial, consultanță
privind designul ambalajelor, evaluări tehnice
privind designul, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de design mobilier, design grafic
și industrial, proiectare (design) de birouri,
servicii de design industrial, proiectare (design)
de bucătării, servicii de design comercial,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
design și dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, servicii de design pentru
restaurante, servicii de design de produs,
consultanță în materie de design, planificare în
domeniul designului, servicii tehnologice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
design de mobilier de birou, design grafic
asistat de calculator, design de clădiri de
birouri, design de ambalaje pentru terți, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii
pentru proiectare (design) de puburi, întocmire
de rapoarte referitoare la design, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior pentru magazine, analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de design de dulapuri, design grafic
de logouri publicitare, servicii pentru designul
de clădiri industriale, întocmire de rapoarte
despre design industrial, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
științifice și design privind acest domeniu, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de consultanță în materie
de design de acvarii, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior pentru comerțul cu
amănuntul, servicii pentru proiectare (design) de
unități de restaurație, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (SaaS),
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, servicii de infromare privind combinațiile

de culori, vopsele și mobilier pentru design
interior.

───────

(210) M 2021 04448
(151) 09/06/2021
(732) DAS CREATIV MANAGEMENT

SRL, STR. CÂMPINA NR. 56,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Imma SweetFit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:vișiniu (Pantone
188C), roz (Pantone 198C)

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

30. Produse de patiserie și de cofetărie,
în special produse de cofetărie din zahăr
și ciocolată, glazuri comestibile, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
cu inlocuitori de zahar, deserturi preparate
(produse de cofetărie), zahăr cristalizat pentru
decorat prăjituri, fondante (cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), șerbeturi (produse de
cofetărie), șerbeturi (înghețată), ciocolată, lemn
dulce (produse de cofetărie ), tarte dulci sau
sărate, înghețată, înghețată vegană, bomboane
nemedicinale (cofetărie), bomboane care conțin
fructe uscate și oleaginoase crude, migdale
acoperite de ciocolată, arome pe bază de
ciocolată, macarons, marțipan, bezele, torturi,
torturi de înghețată, gustări de tip tort de
fructe, preparate pentru torturi, torturi vegane,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie sub formă
de tablete, produse de cofetărie pe bază de
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migdale, produse de patiserie umplute cu fructe,
glazuri pentru prăjituri, glazuri și umpluturi dulci,
glazură pentru produse de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri pavlova, prăjituri
pe bază de înghețată, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri de
cereale pentru consum uman, dulciuri, dulciuri
(nemedicinale) care conţin arome de ierburi,
dulciuri pe bază de susan, dulciuri din ciocolată,
dulciuri de casă, plăcinte dulci sau sărate,
dulciuri glazurate cu caramel, dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor, dulciuri fără conținut de
zahăr, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiţi crackers cu aromă de
legume, biscuiţi crocanţi condimentaţi, biscuiţi
cu aromă de brânză, biscuiţi de ovăz pentru
consum uman, biscuiţi cu aromă de fructe,
biscuiţi cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiţi
conţinând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiţi cu glazură, biscuiţi înveliţi în ciocolată,
biscuiţi cu fructe, produse de brutărie, produse
din aluat, preparate făcute din cereale, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie proaspete, prăjiturici uscate
(patiserie), pricomigdale (patiserie), specialități
de patiserie, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, gustări ușoare, sănătoase,
pe bază de orez, porumb, grâu, ovăz, muesli
sau tărâțe, sau combinații între acestea, gustări
pe bază de multicereale, cu conținut mic
de grăsimi, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de orez, gustări rapide preparate din
musli, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări din porumb,
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
batoane dulci, batoane de consum pe bază
de ciocolată, batoane de cereale, batoane pe
bază de cereale ca substituţi alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituţi alimentari,
batoane-desert, care conțin un amestec de
cereale, oleaginose și fructe uscate (produse
zaharoase), batoane-desert din multicereale,
batoane-desert din cereale, bogate în proteine,
gata de a fi consumate, batoane realizate din sau
cu conținut de ovăz, oleaginoase, orez, porumb,
quinoa sau hrișcă.
35. Publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, administraţie comercială, lucrări

de birou, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 30 (cu excepția
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru produsele din clasa 30, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produsele din clasa
30, vânzare on-line, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produsele
din clasa 30.
43. Servicii de alimentaţie publică, în special
cofetărie şi patiserie, gelaterie, bombonerie,
servicii oferite de laborator propriu pentru
produse de cofetărie şi patiserie, îngheţată
comestibilă (alimentaţie publică), servicii oferite
de cofetărie, patiserie, gelaterie, bombonerie,
servicii de catering, decorare de torturi,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de preparare
a alimentelor alimentelor, in legătură cu
produse de cofetărie şi patiserie, îngheţată
comestibilă, preparare de alimente, in legătură
cu produse de cofetărie şi patiserie, îngheţată
comestibilă, pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor, in legătură cu produse
de cofetărie şi patiserie, îngheţată comestibilă,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de alimente, in legătură cu produse de cofetărie
şi patiserie, îngheţată comestibilă, servicii de
consultanță cu privire la prepararea alimentelor,
in legătură cu produse de cofetărie şi patiserie,
îngheţată comestibilă, pregătirea și furnizare de
alimente, in legătură cu produse de cofetărie
şi patiserie, îngheţată comestibilă, destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea de
alimente, in legătură cu produse de cofetărie şi
patiserie, îngheţată comestibilă.

───────

(210) M 2021 04470
(151) 09/06/2021
(732) CRIȘANA NATURAL

INVESTMENT SRL, STR.
GĂRII, NR 23-29, JUDEŢ ARAD,
PÂNCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)
PICĂTURĂ DIN NATURĂ
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi nealcoolice din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de legume (băuturi), nectaruri
de fructe, nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, must, must de struguri,
nefermentat.

───────

(210) M 2021 04471
(151) 09/06/2021
(732) STEFAN ECXARCU-HARFAS, B-

DUL IULIU MANIU NR. 55, BL. 17,
SC. C, ET. 2, AP. 91,SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30,SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Gam

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (servicii de secretariat).
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date.

───────

(210) M 2021 04472
(151) 09/06/2021
(732) FRAU ANGI-GERMANA

PENTRU TOȚI SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 126, BLOC
P34, AP.24, SC.A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Frau Angi Germana
Pentru Toți

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.01.03;
02.09.25; 02.01.01

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

clase:
41. Organizare de cursuri, organizare de cursuri
lingvistice, organizare de cursuri de limbi,
organizare de cursuri de limbi străine, organizare
de cursuri online.

───────
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(210) M 2021 04473
(151) 09/06/2021
(732) STEFAN ECXARCU-HARFAS, B-

DUL IULIU MANIU NR. 55, BL. 17,
SC. C, ET. 2, AP. 91,SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30,SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Gam GÂNDIM
ARHIVAREA DE MÂINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (servicii de secretariat).
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date.

───────

(210) M 2021 04474
(151) 09/06/2021
(732) NICULAE VALEANU, STR.

TURTURELELOR NR 5A,
VARTEJU, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

ARMONIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.03.01;
26.04.05; 26.01.03

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

clase:
5. Plasturi medicali, plasturi, plasturi care
încorporează un magnet, plasturi transdermali,
plasturi adezivi, plasturi pentru bătături, plasturi
analgezici antiinflamatori, plasturi termici de uz
medical, plasturi cu suplimente de vitamine,
plasturi anti-ţânţari, plasturi destinaţi utilizării ca
ajutători pentru renunţarea la fumat.
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicaţii electronice înregistrate pe suport
computerizat, publicaţii săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet.
10. Magneţi de uz terapeutic, magneţi
permanenţi pentru uz medical, magneţi
permanenţi pentru uz terapeutic, brăţări
magnetice de uz medical, plasturi anti-sforăit,
plasturi cu efecte de răcire pentru uz medical.
16. Publicaţii promoţionale, publicaţii imprimate,
publicaţii periodice, publicaţii educative,
publicaţii de reclame, publicaţii periodice tipărite,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice
tipărite în domeniul teatrului, turismului filmelor
dansului domeniul fotbalului artelor figurative,
filozofiei si religiei.
35. Servicii de editare de publicitate, servicii de
editare de texte publicitare, editare şi actualizare
de texte publicitare, servicii de publicitate,
publicitate şi reclamă, publicitate în reviste,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii promoţionale de publicitate,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
politică, servicii de planificare pentru publicitate,
servicii de publicitate şi reclamă, publicitate
pentru terţi pe internet, publicitate în vederea
recrutării personalului, servicii de reclamă şi
publicitate, servicii de publicitate pentru bijuterii,
furnizare de informaţii privind publicitatea,
servicii de asistenţă privind publicitatea, servicii
de publicitate şi de promovare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate
privind industria turismului, întocmirea de
texte de publicitate comercială, publicitate
în sectorul transport şi livrare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
servicii de publicitate pentru industria literară,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
servicii de publicitate privind lucrări publice,
publicitate promoţională privind pregătirea în
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filozofie, servicii de publicitate privind industria
automobilelor, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, publicitate în domeniul turismului
şi călătoriilor, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate privind sectoarele de transport,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, publicitate promoţională privind
practica în formarea filozofică, publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate pentru produse de parfumerie,
servicii de publicitate, promovare şi relaţii
publice, servicii de publicitate pentru jocuri
sportive, servicii de publicitate şi de promovare
de vânzări, servicii de creare de mărci
(publicitate şi promovare), servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, servicii de
publicitate privind industria marină şi maritimă,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, publicitate referitoare la
produse farmaceutice şi de imagistică in
vivo, publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate pentru promovarea conştientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic şi la
glomeruloscleroza focală segmentară (fsgs),
servicii de publicitate în legătură cu eventimente
de sporturi electronice, furnizare şi închiriere
de spaţiu, timpi şi mijloace de publicitate,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecţiunile medicale, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerţului local, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu

privire la problemele şi iniţiativele de mediu,
închiriere de spaţiu publicitar pe site-uri web.
38. Furnizarea accesului la site-uri într-o reţea
electronică de informaţii, furnizare de acces
la conţinut, site-uri şi portaluri de internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
globală de calculatoare şi la site-uri online
care conţin informaţii despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la un site web de discuţii pe
internet, trimitere de mesaje prin intermediul unui
site web.
41. Servicii de editare, servicii de editare
computerizată, editare de texte scrise, altele
decat cele publicitare, editare de publicaţii,
publicare şi editare de materiale tipărite,
publicare şi editare de cărţi, editare de cărţi
şi recenzii, editare de texte scrise, cu excepţia
textelor publicitare, servicii de editare, întocmire
de rapoarte şi redactare de texte, altele decat
cele publicitare, editare de materiale tipărite care
conţin poze, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de texte in domeniul medical si in
domeniul nutriţiei, altele decat cele publicitare,
furnizare de informaţii despre exerciţii fizice pe
un site web online, furnizare de informaţii despre
antrenamentul fizic si menţinerea condiţiei fizice
pe un site web.

───────

(210) M 2021 04475
(151) 09/06/2021
(732) SFINX-COM SRL, STR. CORNISA,

NR. 23, JUDETUL BOTOSANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SCARA A, ET.
1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

SFINX-COM
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 15.07.01;
26.11.06

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

clase:
12. Anvelope.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a anvelopelor
( exceptand transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
37. Vulcanizare de anvelope de automobil
(reparații), vulcanizarea pneurilor (reparații),
vulcanizarea pneurilor (reparație), montarea
anvelopelor, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, întreținerea și repararea
anvelopelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, reşaparea anvelopelor, sablare,
echilibrarea anvelopelor, gresarea vehiculelor /
lubrifierea vehiculelor, reparații de roți, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2021 04476
(151) 09/06/2021
(732) PATAPROD SRL, SAT PATA

NR. FN, JUD. CLUJ, COMUNA
APAHIDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Trovantland

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
144-15C), crem (Pantone 4256C)

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

29. Salate de fructe, salate de legume,
gustări pe baza de fructe, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
gemuri, dulceţuri, compoturi, shake-uri din
lapte, humus, supe si baze de supa, extracte
din carne, salata caesar, salata de pui,
salata de varză crudă, salate preparate,
murături, salate aperitiv, salate de cartofi,
sosuri de brânza, sosuri pentru gustări, carne
şi produse din carne, respectiv: carne de
vită, vânat, miel, pasăre, porc, peşte, fructe
de mare, carne proaspată, afumată, tocată,
preparată, conservată, congelată, procesată,
organe, mezeluri, musaca cu carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomina carnea),
pateuri pe baza de carne, produse din ouă,
mâncare gătită.
30. Produse de patiserie şi cofetărie, torturi,
prajituri, tarte, prajiturele, placinte, inghetata,
clatite, blaturi de tort, budinci, deserturi preparate
(produse de cofetarie), produse de cofetarie
congelate, sosuri de fructe, sosuri pentru
inghetata, sandwich-uri, pizza, burgeri, chifle,
paine si alte produse de brutarie, sosuri pentru
salate, bauturi pe baza de ciocolata, cacao sau
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cafea, bauturi pe baza de ceai, suc de fructe
(produse de cofetarie).
32. Sucuri de fructe, sucuri de legume, amestec
de sucuri de fructe, concentrate de sucuri de
fructe, limonade, smoothies, bauturi din fructe
non-alcoolice, siropuri pentru bauturi nealcolice.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de cofetărie, patiserie, brutărie, gelaterie,
a produselor din carne, lapte, legume şi
fructe, gemuri, compoturi, ouă, a băuturilor
pe bază de cafea, cacao şi ciocolată, a
băuturilor nealcoolice (exceptând transportl
lor), permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
organizarea de expoziţii si targuri în
scopuri comercial, publicitar şi de promovare,
demonstraţii cu produse, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciuliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
transport, ambalare, depozitare si livrare de
produse alimentare, produse de cofetarie,
patiserie, brutarie.
41. Organizare de seminarii, conferinţe,
petreceri, spectacole, gale, festivaluri, cursuri
în scop cultural educaţional sau de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
de hoteluri, organizare de divertisment pentru
nunţi, botezuri, petreceri tematice, petreceri
aniversare, banchete, planificare şi coordonare
de petreceri.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, rezervarea de camere la hotel şi
de cazare temporară, servicii de alimentatie
publica, servicii de oferire de mâncare şi băuturi,
fast-food, catering şi pentru acasă, comanda la
pachet, servicii de restaurant, terasa, gradina de
vara, cafenea, cofetărie, bar, snakebar, furnizare
de facilităţi pentru nunţi, petreceri şi dans,
servicii de cocktail bar, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
inchiriere de sali de conferinte, servicii de
informare, consiliere,management şi consultanţă
referitoare la cele menţionate anterior.
44. Servicii pentru oaspeţii hotelurilor, în
domeniul: serviciilor medicale şi îngrijirii
frumuseţii, serviciilor de frizerie, serviciilor
saloanelor de înfrumuseţare, masajelor
terapeutice, de relaxare şi de îngrijire, saune,
spa, masaj.

───────

(210) M 2021 04478
(151) 09/06/2021
(732) OLDMAN DIGITAL SRL, STR.

ALPINISMULUI, NR. 5, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
FermierulVesel

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri și
expoziții virtuale online în scop publicitar,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de vânzări prin
licitație, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu băuturi alcoolice,
vin, cidru, băuturi spirtoase, bere și produse
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase, sucuri, ape, preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
carne și produse din carne, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, ouă și produse din ouă, uleiuri și
grăsimi comestibile, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, supe și baze
de supă, extracte din carne, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu alimente semipreparate și snack-uri, sare,
mirodenii, arome și condimente, produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată și
deserturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu animale vii,
organisme pentru reproducere, culturi agricole și
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de acvacultură, produse horticole și forestiere,
alge pentru consum uman și animal, plante,
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, malțuri
și cereale neprocesate, gazon natural, flori,
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, copaci și produse forestiere, reziduri
de plante (materiale brute), ciuperci, produse
alimentare și hrană pentru animale, paturi
și culcușuri pentru animale, momeală, nu
artificială, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni de
perete și tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă
și articole pentru petrecere, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri,
articole și echipament de sport, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă,
ornamente pentru petrecere și pomi de crăciun
artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbracăminte, articole de
încălțăminte, măști de față (articole de modă),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu acvarii și vivarii și articole pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mobilă și mobilier,
așternuturi, saltele și perne, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
rame, oglinzi, coșuri, cutii poștale, lăzi și palete,
adăposturi și paturi pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate pentru parfumarea aerului, accesorii
de baie, dozatoare de săpun sau dezinfectanți,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de toaletă, preparate
pentru igienă orală, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, cosmetice, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante și
perspirante, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
preparate pentru curățare si odorizante, produse
de curățare pentru vehicule, preparate de
spălare, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, abrazivi, ceară de croitorie,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata

in legatura cu umbrele și parasolare, bastoane,
bagaje, pungi, portofele, rucsacuri și alte
accesorii, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, articole
vestimentare pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse textile, lenjerie de pat și
pături, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, articole de fierărie, statui și
obiecte de artă din metale comune, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu râșnițe, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
lumânări parfumate, candele, lumânări și fitiluri
pentru iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
becuri, lampi, lumini pentru studio, huse, folii de
protectie și carcase pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, articole
de grădinărit, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, aparate
pentru parfumarea aerului, veselă, articole de
bucătărie, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, ustensile cosmetice, pentru igienă
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și pentru îngrijirea frumuseții, articole pentru
curățare dentară, articole de baie.

───────

(210) M 2021 04479
(151) 09/06/2021
(732) DAS FORT BOUTIQUE

EXPERIENCE SRL, STRADA DR.
CONSTANTIN SEVEREANU, NR.
14, PARTER, AP. 11, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

das FORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.05.01; 25.01.09

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, maro,
alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
referitoare la servicii de cazare temporara si
de restaurant, precum si la servicii sportive,
servicii de publicitate referitoare la cazare
temporara, restaurant si activitati sportive,
servicii de vanzare a produselor, precum
mancare si bautura, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de publicitate furnizate pe

internet, servicii de publicitate și reclamă, servicii
de relații cu publicul
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de catering hotelier, organizare
de mese la hoteluri, servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2021 04480
(151) 09/06/2021
(732) ALVANDA EUROPE SRL, STR.

IULIU MANIU, NR.10, AP 1, JUD.
BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDINGS, STRADA
11 IUNIE, NR.5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.11

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

clase:
9. Software, aplicaţii software descărcabile,
aplicații software de tipul business intelligence
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descărcabile, software de asistență, software
de calculator descărcabil, software interactiv,
software pentru tehnologia afacerilor, pachete
de software, software colaborativ, software de
administrare de afaceri, software de gestiune
a datelor, software pentru analiza datelor de
afaceri, software pentru servere de aplicații,
aplicaţii software descărcabile, programe de
calculator înregistrate, programe de controlare
a proceselor, software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (BPM), software CMS
(sistem de gestionare a conținutului), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ECM), programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, software
de calculator care poate fi descărcat
prin intermediul reţelelor informatice globale,
software de navigare pe reţele informatice
globale, software de calculator pentru căutarea
de date, software pentru căutarea şi recuperarea
de informaţii printr-o reţea de calculatoare,
programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea şi căutarea în bazele de date
online, aplicaţii mobile descărcabile, software
de calculator folosit ca interfaţă de programare
a aplicaţiilor (API), aplicaţie software pentru
servicii de reţele sociale prin internet, software
pentru mesagerie on-line, software pentru
sisteme de operare pe calculator, aplicaţii
software pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile.
35. Servicii de publicitate,marketing şi
promovare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, baze de date în sisteme
informatice, informaţii pentru afaceri, planificarea
afacerilor, estimare în afaceri comerciale,
consultanţă în afaceri, analiza statisticilor de
afaceri, cercetare în domeniul afacerilor şi
cercetare de piaţă, servicii de consultanţă în
afaceri, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, compilarea de date statistice
privind afacerile, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, căutare de informaţii
în fişiere informatice, pentru terţi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terţi online
pe internet, servicii de furnizare de informaţii
online prin intermediul unui registru comercial,
furnizarea, pe internet, de informaţii din registre
de afaceri şi comerciale, coordonare,pregătire
şi organizare de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi publicitare, consultanţă
în domeniul managementului industrial inclusiv

analize cost-beneficiu, consiliere în afaceri
privind francizarea, servicii de comerţ cu
amănuntul şi de comerţ cu amănuntul online
referitoare la vânzarea produselor desemnate
in clasa 9. activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, dezvoltare de software, creare
de software, inginerie de software informatic,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, proiectare de software, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile,
programare software pentru dezvoltare de
site-uri web, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţiicomputerizate, cloud computing,
stocarea electronică adatelor, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), găzduire de
spaţii web online pentru terţi, pentru partajare de
conţinut online.

───────
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(210) M 2021 04482
(151) 09/06/2021
(732) LEYKOM IMPORT EXPORT

SRL, BD. BASARABIA, NR.
256, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BESTRETCH

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.09

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
142C), gri (Pantone 429C), negru
(Pantone Black)

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
albume, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
semne de cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie
sau carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, calendare, hârtie carbon, carton, tuburi
din carton, carduri / cartele, cataloage, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri

pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză
de legătorie, benzi desenate, pungi conice din
hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie, paste
corectoare (rechizite de birou), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), protecţii de birou, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou, plicuri
(papetărie), produse de radiere, pânze de
legătorie, dosare (rechizite de birou), steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele de
copiat documente, etichete din hârtie sau carton,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), clipsuri pentru bani, felicitări
muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere),
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalare (amortizare, umplutură) materiale
din hârtie sau carton, materiale de căptuşire
din hârtie sau carton / umplutură din hârtie
sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, ecusoane cu nume
(articole de birou), panglici cu coduri de bare,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
publicaţii periodice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie de
împachetat cadouri, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie din plastic pentru ambalat,
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folie de ambalat din viscoză transparentă, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
adezivă din plastic pentru împachetat, role din
folie de plastic pentru ambalat, folie de plastic
pentru împachetat și ambalat, role de folie din
plastic pentru ambalat alimente, rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
rulouri de folie de plastic pentru ambalarea
dispozitivelor electronice, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, materiale
plastice pentru modelaj, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete
de securitate (sigilii din hârtie), folie de argint,
prese de capsare (rechizite de birou), pastă de
amidon (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, papetărie, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), folii din vâscoză pentru
împachetat, hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, materiale de
scris, hârtie de scris.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, folie de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat / folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, folii din metal pentru izolare /
folii metalice pentru izolare, folie poliuretanică
folosită ca izolație pentru construcții, folie de
polipropilenă, alta decât cea pentru împachetat,
folie poliuretanică folosită la laminarea sticlei,
plastic semiprelucrat sub formă de folie, folie
din polimer utilizată la fabricarea de circuite
electronice, folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare), folie din acetat de celuloză
utilizată ca material de împachetare (alta decât
cea folosită pentru ambalare), folie din plastic
vopsită destinată utilizării pe ferestre, folie din
plastic destinată utilizării în procesul de laminare
a hârtiei, materiale izolatoare, mănuşi izolatoare,
hârtie izolatoare, benzi izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic,
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic /
materiale de umplere din cauciuc sau plastic,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre din

plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
materiale de izolare fonică, răşini sintetice,
semiprelucrate / răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit / fire pentru lipit
din plastic, fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
ambalaje rezistente la apă.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, servicii de
comerţ în legătură cu dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), servicii de comerţ în
legătură cu benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
servicii de comerţ în legătură cu adezivi (lipiciuri)
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu albume, servicii de comerţ
în legătură cu pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, servicii de comerţ
în legătură cu bannere din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu table de scris, servicii
de comerţ în legătură cu sugative, servicii de
comerţ în legătură cu schiţe, servicii de comerţ în
legătură cu planuri, servicii de comerţ în legătură
cu materiale de legătorie, servicii de comerţ
în legătură cu aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru cărţi, servicii de
comerţ în legătură cu semne de cărţi, servicii
de comerţ în legătură cu ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, servicii de comerţ în
legătură cu învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
cutii din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu calendare, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie carbon, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu tuburi din carton, servicii
de comerţ în legătură cu carduri, servicii de
comerţ în legătură cu cartele, servicii de comerţ
în legătură cu cataloage, servicii de comerţ
în legătură cu benzi pentru trabucuri, servicii
de comerţ în legătură cu planşete cu clamă
(pentru hârtii), servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri de birou, servicii de comerţ în legătură cu
capse de birou, servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
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de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pânză pentru legatul cărţilor, servicii de comerţ
în legătură cu pânză de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu pungi conice din hârtie,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de calc
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu cordoane de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu paste corectoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
benzi corectoare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu coperţi (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu învelitori (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu protecţii de
birou, servicii de comerţ în legătură cu dosare
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu laminatoare de documente pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
produse de radiere, servicii de comerţ în legătură
cu pânze de legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu dosare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu mape pentru
hârtii, servicii de comerţ în legătură cu dosare
din plastic pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu formulare, tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu lipici pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
paste pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ în legătură cu gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ în
legătură cu bandă de hârtie gumată (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu ţesături gumate
pentru papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu gume (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive de etichetare manuale, servicii de
comerţ în legătură cu folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
panglici de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, servicii de comerţ în legătură cu
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, servicii de comerţ în
legătură cu etichete din hârtie sau carton, servicii
de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii

periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ în legătură cu clipsuri pentru bani, servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii
de comerţ în legătură cu numere (caractere),
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
ambalat fabricate din amidon, servicii de comerţ
în legătură cu ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de căptuşire
din hârtie sau carton, servicii de comerţ în
legătură cu umplutură din hârtie sau carton,
servicii de comerţ în legătură cu carnete de
notiţe (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru pagini, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, servicii de
comerţ în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
luminiscentă, servicii de comerţ în legătură cu
benzi şi carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, servicii de comerţ
în legătură cu panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, servicii de comerţ în legătură cu ecusoane
cu nume (articole de birou), servicii de comerţ în
legătură cu panglici cu coduri de bare, servicii de
comerţ în legătură cu etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, servicii de comerţ în
legătură cu publicaţii periodice, servicii de comerţ
în legătură cu suporturi de fotografii, servicii de
comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu placarde din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru farfurie din hârtie, servicii de comerţ în
legătură cu folie din plastic pentru împachetat,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, servicii
de comerţ în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de comerţ în legătură cu folie
de polipropilenă pentru împachetare, servicii de
comerţ în legătură cu folie din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
de ambalat din viscoză transparentă, servicii de
comerţ în legătură cu folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, servicii de comerţ
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în legătură cu folie adezivă din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu role din folie de
plastic pentru ambalat, servicii de comerţ în
legătură cu folie de plastic pentru împachetat
și ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
role de folie din plastic pentru ambalat alimente,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
servicii de comerţ în legătură cu rulouri de
folie de plastic pentru ambalarea dispozitivelor
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, servicii de comerţ în legătură cu
materiale plastice pentru modelaj, servicii de
comerţ în legătură cu materiale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu forme de tipar, servicii
de comerţ în legătură cu caractere tipografice,
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), servicii
de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),
servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu foi
din celuloză reciclată pentru împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu etichete de securitate
(sigilii din hârtie), servicii de comerţ în legătură cu
folie de argint, servicii de comerţ în legătură cu
prese de capsare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu pastă de amidon (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu papetărie, servicii de
comerţ în legătură cu şabloane (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu matriţe, servicii
de comerţ în legătură cu abţibilduri (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), servicii de
comerţ în legătură cu folii din vâscoză pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie din fibre de celuloză, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
scris, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
de scris, servicii de comerţ în legătură cu răşini
acrilice, semiprelucrate, servicii de comerţ în
legătură cu benzi adezive, altele decât pentru
papetărie şi pentru scopuri medicale sau de uz
casnic, servicii de comerţ în legătură cu pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu benzi de
etanşare pentru tâmplărie, servicii de comerţ
în legătură cu garnituri de etanşare pentru
tâmplărie, servicii de comerţ în legătură cu benzi
adezive texturate, servicii de comerţ în legătură

cu folie de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, servicii de comerţ în
legătură cu folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, servicii de
comerţ în legătură cu folii din metal pentru
izolare, servicii de comerţ în legătură cu folii
metalice pentru izolare, servicii de comerţ în
legătură cu folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, servicii de comerţ în legătură
cu folie de polipropilenă, alta decât cea pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu folie
poliuretanică folosită la laminarea sticlei, servicii
de comerţ în legătură cu plastic semiprelucrat
sub formă de folie, servicii de comerţ în legătură
cu folie din polimer utilizată la fabricarea de
circuite electronice, servicii de comerţ în legătură
cu folie din plastic pentru împachetare, protecție
sau umplere (alta decât cea folosită pentru
ambalare), servicii de comerţ în legătură cu
folie din acetat de celuloză utilizată ca material
de împachetare (alta decât cea folosită pentru
ambalare), servicii de comerţ în legătură cu
folie din plastic vopsită destinată utilizării pe
ferestre, servicii de comerţ în legătură cu folie
din plastic destinată utilizării în procesul de
laminare a hârtiei, servicii de comerţ în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ în
legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu benzi izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu materiale refractare izolatoare,
servicii de comerţ în legătură cu materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
umplere din cauciuc sau plastic, servicii de
comerţ în legătură cu folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, servicii de comerţ în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ în legătură cu fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ în legătură cu folii
din plastic pentru scopuri agricole, servicii de
comerţ în legătură cu materiale filtrante din folii
semiprelucrate din plastic, servicii de comerţ în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ în legătură cu
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de izolare fonică,
servicii de comerţ în legătură cu răşini sintetice,
semiprelucrate, servicii de comerţ în legătură
cu răşini artificiale, semiprelucrate, servicii de
comerţ în legătură cu fire din plastic pentru
lipit, servicii de comerţ în legătură cu fire pentru
lipit din plastic, servicii de comerţ în legătură
cu fire din material plastic, altele decât cele
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utilizate la produsele textile, servicii de comerţ în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
ambalaje rezistente la apă.

───────

(210) M 2021 04483
(151) 09/06/2021
(732) SC CARPATIS SRL, STR.

MIRAUTI, NR. 72, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720028, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MEAT SUPREME FAMILY
BUTCHERS EST. 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 03.04.02; 03.04.11; 03.04.12;
03.04.13; 03.04.18; 03.04.24; 26.04.07;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 04484
(151) 09/06/2021
(732) NUFARM ROMANIA SRL, POET

ANDREI MURESANU 11-13, AP.
3, ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011841, ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STR. AUREL VLAICU NR. 94,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BROCAR

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

5. Biocide, fungicide, erbicide, insecticide,
nematicide, paraziticide, pesticide.

───────

(210) M 2021 04485
(151) 09/06/2021
(732) INTERTOY ZONE SRL, STR.

CAMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021742, ROMANIA

(540)

Roni

(531) Clasificare Viena:
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 04486
(151) 09/06/2021
(732) DING COMMUNICATION SRL,

STR. GREFIERULUI, NR. 2, JUD.
DOLJ, DOBRIDOR, 207416, DOLJ,
ROMANIA

(540)
YOTO

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 04487
(151) 09/06/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PROMENADA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────
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(210) M 2021 04488
(151) 09/06/2021
(732) ECONT S.R.L., STR. ARMEANĂ

NR. 4, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

eCONT

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

35. 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,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, servicii de planificare a programărilor
(funcţii de birou), servicii de reamintire
a programărilor (funcţii de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, ţinerea evidenţei
contabile, contabilitate, expertiză contabilă,
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,
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 a afacerilor cu
privire la cu 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, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
întocmirea extraselor de cont, prognoze
economice, servicii de agenţie de ocupare
a forţei de muncă, audit financiar, 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, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), 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
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comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, servicii de relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de secretariat,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de
CV-uri pentru terţi, reorganizarea proceselor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară.
36. Servicii financiare, servicii în materie de
insolvență, servicii consultative financiare privind
insolvența, servicii în materie de insolvență
(activități financiare), servicii pentru lichidarea
unei întreprinderi (activități financiare), servicii
de brokeraj pentru lichidarea titlurilor de
valoare, subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, emiterea
cardurilor de credit, servicii de agenţie de
colectare a debitelor, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă/evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (RFP), evaluare financiară a

costurilor de dezvoltare referitoare la industria
petrolului, a gazelor și minieră, studii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, împrumuturi
în rate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanţă în asigurări, oferirea
de informaţii în domeniul asigurărilor, afaceri
imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
schimb financiar de monede virtuale, investiţii
în fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi
în schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, închirierea
bunurilor imobiliare, activităţi de broker imobiliar,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparaţie
(evaluare financiară), servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
45. Servicii juridice, servicii în materie de
insolvență (activități juridice), servicii pentru
lichidarea unei întreprinderi (activități juridice),
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, cercetare juridică, servicii de pregătire
a documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice in în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică,
licenţierea proprietăţii intelectuale, licenţierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării
de software, servicii privind litigiile, restituirea
proprietăţilor pierdute, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice), urmărirea bunurilor
furate.

───────
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NR. 3, SC. C, AP. 12, JUDEȚUL
BACĂU, ONESTI, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Vladinsky

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi artistice.
41. Servicii de picturi de portrete, servicii
educative în arta picturii, servicii ofertite de către
un pictor, servicii de pictură murală, instruire în
pictură, servicii artistice.

───────

(210) M 2021 04490
(151) 09/06/2021
(732) KATO WORKS CO., LTD.,

9-37, HIGASHI-OHI 1-CHOME,
SHINAGAWA-KU, TOKYO,
JAPONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KATO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

7. Buldozere, screpere (mașini pentru lucrări de
terasament), mașini de săpat, retroexcavatoare
(mașini), lopeți de încărcare (mecanice),
excavatoare cu cupă (mașini), graifăre (cupe
pentru mașini folosite pentru terasamente),
dragline (excavatoare), autoîncărcătoare cu
cupă, încărcătoare pe roți (mașini), maşini de
încărcat (din subteran), automacarale, macarale
cu roți, macarale pe șenile, macarale-turn,
sonete, foreze pentru pământ, burghie pentru
pământ, gredere cu motor (mașini), cilindri
compresori, pompe pentru beton mobile, mașini
de pavare de asfalt, pluguri de zăpadă, mașini
de curățat drumurile, aparate de curațare pentru
canalizare (mașini), excavatoare, platforme de
foraj pentru pământ, macarale (aparate de
ridicat).
12. Vehicule adaptate pentru utilizare
la încărcare, tractoare, camioane care
încorporează macarale, vehicule pentru orice tip
de teren, camioane și mașini de teren, camioane
articulate, camioane motostivuitoare, vehicule
terestre pentru utilizare în construcții, demolări,
mutări de pământ și silvicultură, camioane cu vid.

───────

(210) M 2021 04489
(151) 09/06/2021
(732) VLAD MARIAN, STR. CULTURII
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(210) M 2021 04491
(151) 09/06/2021
(732) RÓBERT LAKATOS, STR.

HOLLÓK NR. 23, AP. 6, JUDEȚUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)
googli.ro

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovarea comercială, închiriere
de spații publicitare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, intermediere de contracte (pentru terți),
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale pentru terți, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terți, prezentare de bunuri
si servicii, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de comenzi
online computerizate, prelucrare electronică a
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04492
(151) 09/06/2021
(732) RÓBERT LAKATOS, STR.

HOLLÓK NR. 23, AP. 6, JUDEȚUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, AC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
piacter.ro

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovarea comercială, închiriere
de spații publicitare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, intermediere de contracte (pentru terți),
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale pentru terți, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terți, prezentare de bunuri
si servicii, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de comenzi
online computerizate, prelucrare electronică a
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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ȘERBAN VODĂ NR 270, BLOC 14,
PARTER, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KING AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 18.01.09

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
TPX Fiery Red), albastru (Pantone
PQ-19-4027TCX)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, comandă
computerizată de stoc, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, furnizare de
informații prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, oganizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,

servicii de intermediere comercială, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări. servicii
de agenţii de import si export, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii si acumulatori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii si componente pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
si componente pentru automobile, servicii de
comerţ cu cuplaje și componente pentru
vehicule, servicii de comerţ cu motoare și
accesorii pentru vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse in
special piese si accesorii pentru automobile,
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin cataloage, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.
37. Consultanță cu privire la repararea de
vehicule, curățare completă pentru automobile,
curățare igienică (vehicule), curățare și spălare
a autovehiculelor, curățarea automobilelor,
curățarea și lustruirea autovehiculelor,
echilibrare anvelope, finisare de automobile,
furnizare de informații privind repararea de
biciclete, furnizare de informații privind repararea
de vehicule terestre, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de vehicule
cu motor cu două roți, furnizare de informații
privind întreținerea vehiculelor, furnizare de
instalații de spălătorii auto cu autoservire,
gresarea automobilelor, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, instalare de accesorii
pentru automobile, instalare de dispozitive
de securitate pentru vehicule, instalare de
organe de vehicule, intermediere de reparații
de vehicule, încărcare de baterii de vehicule,

(210) M 2021 04493
(151) 09/06/2021
(732) KING CAMPIONE SRL, CALEA
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înlocuire de amortizoare, înlocuirea țevilor
de eșapament, întreținere de instalații de
spălat vehicule, întreținere și reparații de
autovehicule pentru transportul de pasageri,
întreținere și reparații de vehicule, întreținere,
service și reparare de vehicule, întreținere,
service, tuning și reparare de motoare
și electromotoare, întreținerea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, lubrifierea vehiculelor
rutiere, montare (instalare) de accesorii pentru
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, montare geamuri pentru autovehicule,
montare parbrize pentru autovehicule, montare
personalizată a elementelor de interior pentru
automobile, montare piese de schimb pentru
vehicule, organizarea reparației autovehiculelor
terestre, organizarea întreținerii autovehiculelor
terestre, pregătirea montării geamurilor de
schimb pentru vehicule, pregătirea montării si
inlocuirii parbrizelor de schimb pentru vehicule,
pregătirea înlocuirii geamurilor de schimb
ale vehiculelor, recondiționarea motoarelor de
vehicul, întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținerea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor cu motor,
recondiționarea radiatoarelor de vehicule,
recondiționarea vehiculelor, reglajul motoarelor,
reglarea alinierii roților, reparare de bare
de remorcare pentru vehicule, reparare de
camioane, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reparare de instalații de spălat vehicule,
reparare de rampe de ridicare, reparare de
remorci, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de vehicule ca parte
a serviciilor pentru vehicule în pană, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor,
reparare și întreținere de piese de șasiu și de
caroserii pentru vehicule, reparare și întreținere
de sisteme pentru răcirea vehiculelor cu motor,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și
de motoare ale acestora, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparare și întreținere de
motociclete, reparare și întreținere de vehicule
cu motor și de piese ale acestora, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese ale
acestora și de motoare ale vehiculelor cu motor
și de piese ale acestora, reparare și întreținere
de vehicule pentru transport public, repararea
tapițeriei autovehiculelor, reparații de parbrize,
reparații de roți, reparații de vehicule avariate
în urma accidentelor, reparații sau întreținere de
autovehicule cu două roți, reparații și finisaje
de caroserii de automobile efectuate pentru
terți, reparații și întreținere de automobile, revizii
generale de vehicule, servicii de aplicare unui
strat protector de vopsea pe șasiul vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la montarea

motoarelor, servicii de consiliere cu privire
la instalarea cutiilor de viteze, servicii de
consiliere cu privire la montarea accesoriilor,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
plăcilor de calibrare, servicii de consiliere cu
privire la reparare autovehiculelor, servicii de
consiliere cu privire la repararea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
vehiculelor, servicii de izolare, servicii de
lubrifiere, servicii de reparare a motoarelor,
servicii mecanice, servicii de curățare pentru
autovehicule terestre, servicii de curățare prin
degresare sau sablare, servicii de curățare,
lustruire și ceruire a vehiculelor, servicii de
depanare pentru vehicule, servicii de garaje
destinate întreținerii și reparării vehiculelor cu
motor, servicii de recondiționare automobile,
servicii de reparare pentru autoîncărcătoare
cu furcă, servicii de reparații de vehicule în
regim de urgență, servicii de reîncărcare a
vehiculelor electrice, servicii de înlocuire a
parbrizelor pentru vehicule, servicii de înlocuire
de geamuri de vehicule, servicii de întreținere
a geamurilor de vehicule, servicii de întreținere
a parbrizelor de vehicule, servicii de întreținere
a vehiculelor comerciale, servicii de întreținere
și reparații pentru vehicule terestre, servicii de
reparații pentru caroserii, servicii de reparații
și întreținere de biciclete, servicii de schimb
de ulei pentru autovehicule, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de tapițerie și reparații pentru vehicule, servicii
informative și de consultanță privind repararea
de vehicule, servicii mobile de punere la punct
pentru vehicule, servicii mobile de schimb de
ulei pentru autovehicule prestate la locația
clientului, spălarea autovehiculelor, stații de
service (alimentare cu carburant și întreținere),
stații service pentru repararea vehiculelor,
stații service pentru întreținerea vehiculelor,
tinichigerie (reparaţii), tratament anticoroziv,
tratamente contra ruginii, tratamente preventive
contra ruginii, pentru vehicule, transformări
de vehicule (motoare), transport cu troliul
de motoare, tunare de vehicule, fără a
schimba proprietăţile acestora, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile, fără
a schimba proprietăţile acestora, tuning pentru
motoarele vehiculelor cu motor, fără a schimba
proprietăţile acestora, șlefuirea automobilelor si
vehiculelor, spălarea vehiculelor, verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, vopsirea
vehiculelor si autovehiculelor, vopsire prin
pulverizare, vopsire și lăcuire, vopsire, pentru
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suprafețe interioare și exterioare, vopsirea
metalului prin pulverizare.

───────

(210) M 2021 04494
(151) 09/06/2021
(732) IZARAN KDO SRL, STR. LIVIU

REBREANU NR. 159, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

La Falafel Way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.12; 29.01.02;
29.01.06

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

clase:
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii

contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering., servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii de
mâncare la pachet, servicii de fast food la pachet.

───────

(210) M 2021 04495
(151) 09/06/2021
(732) ANDA DRĂGAN, STR. IOSIF

VULCAN NR. 38-40, AP. 23, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400065,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AD addform

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, publicitate online, agenții de
publicitate, publicitate prin bannere, publicitate
și marketing, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, administrarea afacerilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor, servicii
de reclamă și publicitate, publicitate și reclamă
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prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
în reviste, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în vederea
recrutării personalului, servicii de publicitate în
presă, cercetare de piață pentru publicitate,
negociere de contracte de publicitate pentru
toţi, dezvoltare de conceptii de publicitate,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
conducerea afacerilor, selectare de personal
de conducere, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, servicii de
căutare și angajare de personal de conducere,
servicii de căutare și selectare de personal
de conducere, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate.
42. Arhitectură, design arhitectural, servicii de
arhitectură, consultanță în arhitectură, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, managementul proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
întocmirea de planuri arhitecturale, realizarea
de planuri arhitecturale, servicii de arhitectură
și inginerie, servicii de arhitectură de interior,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
testarea articolelor de feronerie arhitecturale,
servicii de arhitectură privind dezvoltarea
terenurilor, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală și urbană, servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
centre comerciale, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri cu birouri, proiectare de produs,
proiectare de construcții, proiectare de hoteluri,
proiectare de clădiri, proiectare de case,
proiectare de indicatoare, servicii de proiectare,
proiectare de băi, proiectare de jaluzele,
proiectare de bucătării, proiectarea amplasării
birourilor, proiectarea de perdele, proiectare
(design) de magazine, proiectare (amenajare)
de baruri, proiectare (design) de cluburi,

proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectare de produse industriale,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de materiale tipărite, proiectare (design) de
bucătării, proiectare de produse noi, servicii de
proiectare grafică, proiectare (design) de birouri,
proiectare a exterioarelor clădirilor, proiectare
de portaluri web, servicii de proiectare tehnică,
proiectare de pietre de mormânt, proiectare
de metode de producție, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
servicii de proiectare de bucătării, design
vizual, design grafic, design industrial, design
industrial, design pentru restaurante, design de
produs, design artistic comercial, design de
modele, design pentru magazine, stilism (design
industrial), design pentru indicatoare, design de
broșuri, design artistic industrial, design pentru
unități sportive, servicii de design vestimentar,
consultanță în materie de design, design de site-
uri web, servicii de design pentru restaurante,
servicii de design de produs, servicii de design
de brand, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor.

───────

(210) M 2021 04496
(151) 09/06/2021
(732) IZARAN KDO SRL, STR. LIVIU

REBREANU NR. 159, JUD. TIMIŞ,
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

La Falafel Way
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.12

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

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering., servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii de
mâncare la pachet, servicii de fast food la pachet.

───────

(210) M 2021 04497
(151) 09/06/2021
(732) THE TED ARISON FAMILY

FOUNDATION (ISRAEL) A PUBLIC
BENEFIT COMPANY LTD, STR.
21 SHAUL HAMELECH BLVD, TEL
AVIV, ISRAEL

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE STAICOVICI NR. 14,
ET. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050558, ROMANIA

(540)

Ziua Faptelor Bune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
124), portocaliu (Pantone 021), roşu
(Pantone 485), roz (Pantone 214),
vişinu (Pantone 676)

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

35. Organizarea şi promovarea de proiecte de
voluntariat în scopul de a face fapte bune în
beneficiul celorlalți și al planetei.

───────
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(210) M 2021 04498
(151) 09/06/2021
(732) ILIE - MARINICĂ IOAN, BD.

ȘTEFAN CEL MARE BL. V1, AP.
16, JUD. NEAMŢ, TÂRGU-NEAMȚ,
615200, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

NICĂ Felie de copilărie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

30. Aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, baghete umplute, batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
biscuiți cu aromă de carne, biscuiți cu aromă
de plante, biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez,
biscuiți din orez (senbei), biscuiți din orez în
formă de granule (arare), biscuiți sărați din
orez, biscuiți umpluți cu brânză, blat de pizza,
blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, blaturi
de pizza congelate, brioșe, chipsuri integrale
de grâu, chipsuri din cereale, clătite, clătite
americane, clătite congelate, clătite cu ceapă
verde (pajeon), clătite sărate, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), covrigei, covrigei
moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
crusta de pizza, floricele de porumb, floricele
glasate cu zahăr, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hot dog (sandvișuri), lipii cu pui, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, nachos (mâncare
tradițională mexicană), pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcintă
cu carne, pătrățele cu ovăz, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte

cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte
cu carne de porc, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste, salată
de macaroane, salată de orez, sandviș din
brânză topită, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri
cu pește, sandvișuri încălzite la grill, sanvisuri
continand carne de pui, sendvișuri cu carne
de curcan, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri care conțin salată,
spirale din porumb, tartă de orez, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluat din biscuiți
graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestecuri de ciocolată caldă, aperitive (tartine),
arahide (produse de cofetărie pe bază de -),
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crackers cu aromă de fructe, biscuiți
crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, brioșe cu fructe, budinci,
budinci gata preparate, chifle cu gem, chipsuri de
cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă conținând
nuci, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/06/2021

de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, înghețate și
dulciuri, jeleuri de fructe (cofetărie), marțipan din
ciocolată, pâine, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul de
crăciun (comestibil), panettone (cozonac italian),
pastă pentru sandviș cu ciocolată și fructe
uscate, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt
congelate, prăjitură cu pâine, pâine indiană,
praline cu napolitană, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de praline, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie umplute cu
vin, produse de cofetărie și înghețate, produse
de patiserie din făină de cartofi, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, specialități
de patiserie, tablete (dulciuri), tiramisu, trufe de
ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 04499
(151) 09/06/2021
(732) C&B CLINIGIN SRL, STR. ARDEAL

NR.2, ET.2, JUDETUL TIMIS,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Clinica newLife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.15

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

clase:
44. Servicii medicale și de îngrijire medicală
oferite persoanelor și animalelor.

───────

(210) M 2021 04500
(151) 09/06/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Premii pe cuvant

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate

şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de

date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,

montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
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în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor

de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
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dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 04501
(151) 09/06/2021
(732) ECONFAIRE ID SRL, BD.

THEODOR PALLADY NR. 1,
CAMERA NR. 2, BLOC 26, SCARA
B, ETAJ 4, AP. 48, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR.
43, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

eConfaire
IMMERSIVE DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:verde (RGB 175 215
83), gri (RGB 97 150 212), albastru
(RGB 158 158 158)

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

16. Afișe, afișe publicitare, suporturi pentru afișe
din hârtie sau carton, articole pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
buletine informative, buletine (materiale tipărite),
broșuri tipărite, broșuri, blocnotesuri, calendare,
calendare de birou, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carnete
de tip memento, carnețele, cărți de vizită,
cartonașe informative tipărite, cataloage, coli de
hârtie pentru notițe, coli de hârtie (papetărie),
cutii confecționate din hârtie, cutii confecționate
din carton, ecusoane cu nume (articole de birou),
dosare, documente de prezentare tehnica,
dosare pentru documente (papetărie), dosare
pentru documente sub formă de portofel, foi
tipărite cu informații, formulare (imprimate),
grafice tipărite, hârtie cu antet, hârtie de
blocnotes, hârtie de scris cu antet, hârtie de scris,
jurnale comerciale, manuale de instrucțiuni,
manuale destinate instruirii, manuale tipărite,
manuale de utilizare pentru software de
calculator, mape de corespondență, mape de
hârtie (papetărie), mape pentru documente,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/06/2021

mape pentru schițe, mape tip servietă, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, pixuri colorate,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri,
machete arhitecturale, planuri arhitecturale,
planuri tipărite, pliante informative tipărite, plicuri,
programe pentru diferite evenimente, programe
tipărite, pungi de hârtie, pungi de hârtie
pentru cadouri, reclame tipărite, regulamente,
reprezentări grafice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, schițe, afișe tipărite din hârtie,
agende.
35. Managementul proiectelor de afaceri,
administrarea afacerilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovarea afacerii (publicitate), furnizare de
informații de marketing prin site-uri web.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software, proiectare de sisteme
software grafice, proiectare de software pentru
terți, proiectare de software pentru drivere,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea și
actualizarea software-ului informatic, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/cam),
proiectare la comandă de pachete de software.

───────

(210) M 2021 04502
(151) 09/06/2021
(732) DOMENIILE SAHATENI SRL, STR.

MIRON COSTIN 43, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
AURELIA VISINESCU

DISTINCT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2021 04503
(151) 09/06/2021
(732) ION CORBU, STR. LUJERULUI

NR. 2, BL. 22 C - 123, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061133, ROMANIA
STELIAN SIMA, STR. EUGEN
IONESCU, BL. C4 ABC, SC. A,
ET. 2, APT. 12, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA
EDMOND MILEA, STR. COTEȘTI
NR. 22, SECTOR 1, BUCURESTI,
013073, ROMANIA
NICHOLAS DIMA, N. IRONWOOD
RESERVE WAY, TUCSON,
8686, AZ, STATELE UNITE ALE
AMERICII
GHEORGHE IANCU, STR.
GHEORGHE NEGEL 17, SECTOR
6, BUCURESTI, 061344, ROMANIA

(540)
Alianța România Eternă

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

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

───────
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(210) M 2021 04504
(151) 09/06/2021
(732) SC NIMATRON TECHNIK SRL,

ȘOSEAUA CRISTIANULUI NR.
11, MODULUL 2/0, 2/2, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
NIMATRON

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare

industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04505
(151) 09/06/2021
(732) WORLD CLASS DISTRIBUTION

SRL, CALEA FELDIOAREI, NR.
26E, BIROUL NR. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

h hendify

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

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

11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare,
instalații sanitare electrice, vane (instalații
sanitare), instalații sanitare de baie, robinete
pentru instalații sanitare, aparate și instalații
sanitare, valve (accesorii pentru instalații
sanitare), pisoare (componente ale instalațiilor
sanitare), accesorii pentru instalații sanitare
de apă, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații, țevi de scurgere
pentru instalații sanitare, chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, supape
(robinete), componente ale instalațiilor sanitare,
accesorii pentru pulverizatoare (componente de
instalații sanitare), mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
pulverizator pentru chiuvetă (accesorii pentru
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instalații sanitare), capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), vane (instalații sanitare)
folosite în centre spitalicești, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), filtre
pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de baie folosite în scopuri sanitare, vase
pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare
pentru closete, conducte pentru instalații
sanitare, camere curate (instalații sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), coturi
curbate din plastic pentru țevi (componente
de instalații sanitare), robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, benzi
flexibile pentru protecția tuburilor metalice (părți
de instalații sanitare), ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
supape de control pentru căzi de baie (accesorii
pentru instalații sanitare), supape de control de
nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, instalații de baie, chiuvete pentru baie,
chiuvete de baie, robinete pentru baie, paravane
pentru baie, panouri pentru baie, cabine de
baie, căzi de baie, accesorii pentru baie, dușuri
(instalații de baie), duze pentru instalații de baie,
chiuvete cu picior pentru baie, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, jeturi pentru cadă de baie,
duze pentru căzi de baie, căzi de baie (garnituri
de -), garnituri pentru căzi de baie, instalații
de baie cu duș, generatoare de microbule
pentru baie, robinete simple pentru chiuvete de
baie, paravane de baie pentru dușuri (metal -),
armături de baie pentru controlul apei, aparate
electrice pentru baie de picioare, robineți pentru
baie, montați în perete, dispozitive de preaplin
pentru căzi de baie, instalații de baie pentru
alimentarea cu apă, țevi de scurgere pentru căzi
de baie, ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete de baie, pulverizatoare cu acționare
manuală folosite la robinetele de baie, seturi
de baie cu chiuvetă și mască cu sertare, căzi
de baie cu aparate incorporate pentru facilitarea
ieșirii din cadă, aparate electrice de purificare
a apei de baie de uz menajer, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
baie, căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul
de a facilita accesul în cadă, căzi de baie cu
înălțime variabilă pentru a fi utilizate de persoane

cu handicap fizic, capace de wc pentru copii,
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, spoturi pentru mobilier,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, bazine de
toaletă, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
de toaletă, scaune de toaletă, piedestale pentru
vase de toaletă, flotoare pentru vasele de
toaletă, vase de toaletă pentru copii, mânere
pentru colacul de toaletă, vase de toaletă (w.c.),
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete pentru acționarea apei la toaletă,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), sterilizatoare de toaletă cu
uv pentru uz casnic, vase și scaune de
toaletă vândute la pachet, vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, vase de toaletă
cu jeturi de apă integrate în bideu, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), vase de toaletă
cu înlocuirea automată a protecției igienice
a colacului înainte de folosire, băi cu aburi,
băi de hidroterapie, băi spa (bazine), corpuri
de iluminat, instalații de iluminat, structuri de
iluminat, lămpi de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
instalații de iluminat electrice, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, spoturi
pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, filtre pentru dispozitive de
iluminat, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, lustre, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, lămpi pentru lavabouri, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, abajururi pentru
surse de lumină, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, instalații de iluminare
electrice de interior, ventilatoare electrice sub
formă de instalații de ventilare de uz casnic,
lumini decorative, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), seturi de iluminare decorative,
jeturi de apă ornamentale, ornamente care
atârnă pentru candelabre, aplice de perete,
lavoare individuale montate în perete, robineți
pentru bideuri, montați în perete, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți
pentru chiuvete, montați în perete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, dopuri din
metal pentru lavoare, dispozitive de evacuare
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pentru lavoare, lavoare sub formă de cădițe,
accesorii de scurgere pentru lavoare, vane
(robinete), robinete, robinete de combinare
(robinete), robinete automate, pulverizatoare
pentru robinete, robineți de apă, robinete de apă,
mânere de robinete, robinete pentru conducte,
robinete pentru țevi, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, aeratoare pentru robinete, ventile
de amestec (robinete), robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de închidere pentru
reglarea apei, dispozitive de evacuare a apei
(robinete), robinete de amestec pentru chiuvete,
picurător pentru robinete de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete de apă controlate
electric, robinete pentru alimentare cu apă,
robineți de distribuție a apei, robinete acționate
fără atingere, robinete monocomandă pentru
chiuvete, robinete cu bilă pentru rezervoarele
de wc, robinete de amestecare pentru conducte
de apă, robinete cu funcție de economisire a
apei, robinete pentru instalații de alimentare cu
apă, instalații de încălzire, aparate și instalații
de încălzire, instalații de încălzire montate în
sticlă, instalații de încălzire amplasate sub covor,
apă caldă (instalații de încălzire cu -), instalații
de distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial),
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalații de încălzire, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive de control
termosensibile pentru valve acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de control cu solenoid pentru supape
acționate automat (componente ale instalațiilor
de încălzire), sisteme de încălzire pardoseală,
instalații de încălzire prin pardoseală, instalații
de aerisire, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu
apă, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate de distribuție de apă pentru
uz sanitar, dușuri electrice, dușuri portabile,
dușuri manuale, stropitoare pentru duș, capete
de duș, aparate de duș, căzi de duș, căzi
pentru duș, cabine de duș, unități de duș,
platforme de duș, supape pentru duș, instalații
de duș, accesorii pentru duș, panouri de duș,
duș (cabine de -), căzi cu duș, dușuri de tavan,
toalete prevăzute cu duș, cabine din metal
pentru dușuri, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, capete de pulverizare pentru dușuri,
filtre pentru căzi de duș, uși pentru cabine de
duș, pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, paravane pentru cabine de duș, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, paravane

nemetalice pentru dușuri și băi, robinete de
duș cu închidere automată și cu comandă
electronică, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, filtre pentru purificarea
apei, instalații pentru purificarea aerului, filtre
pentru purificarea aerului, rezervoare pentru
purificarea apei, dispozitive de purificare a
aerului, aparate de reglare a apei, aparate de
reglare pentru instalații de apă, filtre pentru
tratarea apei.
17. Polistiren (semifinisat), granule din polistiren
extrudat, panouri de polistiren pentru izolare,
granule din polistiren extrudat pentru ambalare,
izolație din polistiren expandat dispusă
sub pardoseală, rășini extrudate, materiale
plastice extrudate (produse semifabricate), rășini
extrudate destinate utilizării în producție, cauciuc
în formă extrudată folosit în fabricație, rășini
sub formă extrudată de uz industrial general,
materiale plastice extrudate folosite în procesul
de fabricație, materiale plastice în formă
extrudată folosite în producție, foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de sere, rășini
artificiale în formă extrudată destinate utilizării
în producție, foi din polietilenă extrudată pentru
construcția de clopote de sticlă, material plastic
în formă extrudată pentru utilizare în procesul
de producție, materiale plastice extrudate sub
formă de coli destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de bare
destinate utilizării în producție, materiale plastice
extrudate sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție, materiale plastice extrudate sub
formă de bucăți destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de
granule destinate utilizării în producție, materiale
plastice extrudate sub formă de blocuri destinate
utilizării în producție, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, rășini sintetice
expandate (semiprelucrate), rășini de poliester
nesaturat expandat (semiprelucrate), cauciuc
expandat cu pori închiși pentru izolație fonică,
cauciuc expandat cu pori închiși pentru izolație
termică, cauciuc expandat cu pori închiși pentru
atenuarea vibrațiilor, cauciuc expandat cu pori
închiși pentru rosturi de etanșare, panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil (semifinisate), panouri
confecționate din polimeri expandați pe bază
de clorură de polivinil folosite în producție,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, vopsele izolante,
vopsele fotoluminescente (izolație), vopsele
folosite pentru izolare, vopsele izolatoare pentru
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pereți, vopsele izolatoare pentru acoperișuri,
vopsele izolante pentru fațade, vopsele de
izolare electrică, vopsele pe bază de apă
(izolante), vopsele izolante pe bază de apă,
învelișuri izolatoare pentru pardoseli, rosturi de
expansiune folosite la construcția de pardoseli,
benzi cu adeziv pentru fixarea materialelor de
acoperire a pardoselii, benzi cu adeziv folosite
cu materiale de acoperire a pardoselii, benzi cu
adeziv pentru fixarea materialelor de acoperire a
pardoselii pentru prevenirea alunecării.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, parchet
cu placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați (nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere (nemetalice
-) pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, gresie (tuburi din -), gresie pentru
baie nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de amenajare și decorare de vitrine,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de iluminat,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții

și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
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pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală.
37. Parchetare, întreținere de instalații sanitare,
lucrări de instalații sanitare, reparare de
instalații sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, închirieri de echipamente
de instalații sanitare, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
lucrări de instalații sanitare și instalare de
apă și de gaz, pulverizarea vopselei, servicii
de pictură decorativă, tencuirea decorativă
a pereților, tencuire decorativă a plafoanelor
sau pereților, așezare pardoseli, lustruire
pardoseli, montare pardoseli, construcție de
pardoseli, servicii de întreținere pardoseli,
instalare de pardoseli false, servicii de
acoperire pardoseli, montare de plăci pentru
pardoseli, întreținere și reparații de pardoseli,
reparații de învelitori pentru pardoseli, curățarea
suprafețelor de protecție pentru pardoseli,
închirieri de mașini de curățat pardoseli,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
pardoseli, aplicarea de materiale de etanșare
antiderapante, de siguranță, pentru pardoseli,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, intreținere de instalații
sanitare, curățarea instalațiilor sanitare mobile,
recondiționarea accesoriilor de baie, reparații
de căzi de baie, reparare sau întreținere a
căzilor de baie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de căzi de baie,
reparare de vase de toaletă cu jeturi de
apă incorporate în bideu, curățarea băilor,
instalare de sisteme de iluminat, reparare de
aparate de iluminat, instalare de instalații de

iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, decorare
de clădiri, servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
reparare de ornamente personale, construcție
de pereți despărțitori, construcție de pereți
diafragmă, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, servicii de reparare pentru
acoperiri pentru pereți, construcții de instalații de
încălzire geotermală, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, readaptare
a instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri, curățarea suprafețelor de
pardoseală
42. Amenajarea interioară magazinelor,
proiectare (amenajare) de baruri, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, design vizual, design arhitectural,
design grafic, design industrial, industrial (design
-), design pentru restaurante, design de
produs, design artistic comercial, design pentru
magazine, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de bijuterii, design
de broșuri, design de sculpturi, design artistic
industrial, design de mobilier, proiectare (design)
de restaurante, design interior pentru magazine,
proiectare (design) de puburi, servicii de ilustrare
(design), proiectare (design) de magazine,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de cluburi, design de centre comerciale,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design comercial, proiectare
(design) de bucătării, servicii de design
arhitectural, artă grafică și design, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, servicii de design
mobilier, proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de proiectare tehnică de aparate și
instalații sanitare, design de modele, design
de ambalaje, consultanță în materie de design,
design de articole de porțelan, servicii de
design de produs, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, servicii de design de dulapuri,
servicii de consultanță în materie de design
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industrial, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de consultanță în
domeniul designului arhitectural, servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate, creare
de design de produse de consum, servicii
de infromare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design
interior, servicii de proiectare, proiectare de
produs, proiectare de modele, proiectare de
matrițe, proiectare de băi, proiectare de produse
industriale, proiectare de produse noi, proiectare
de instalații industriale, proiectare piese de
mobilier, servicii de proiectare de băi, servicii
pentru proiectare (design) de hoteluri, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, servicii de
proiectare referitoare la băi, servicii de proiectare
piese de mobilier, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, proiectare și dezvoltare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
produse industriale, proiectare și testare de
produse noi, servicii de consultanță privind

proiectarea clădirilor, decorațiuni interioare,
proiectare de compoziții decorative, consultanță
în decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, proiectare de instalații de încălzire,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru încălzire, proiectare și planificare tehnică
de instalații de încălzire, proiectare de
acoperiri de pardoseală, decorațiuni interioare,
consultanță în decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
de decorațiuni interioare pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site cu
informații în domeniul decorațiunilor interioare.


