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Cereri Mărci publicate în 17/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

INTERNI by Gruppo Euromobil

3 M 2021 06576 10/09/2021 WHITE DEALS SRL TCS

4 M 2021 06577 10/09/2021 BYANCA-MIHAELA DASCĂLU Roua Dornelor

5 M 2021 06578 10/09/2021 ELITEX-TEVALE SRL JULIETTE

6 M 2021 06579 10/09/2021 HEK INDUSTRIES GROUP SRL MONOLIT homes & cabins

7 M 2021 06580 10/09/2021 BEREA DE AUR SRL BEREA DE AUR BA BLONDA
LUMII ARTIZANALA IASI 2020

8 M 2021 06581 10/09/2021 PETRU RARES BERTZI G-nerations Folk&Rock

9 M 2021 06582 10/09/2021 PETRE VASILE COINCIDENTIA
OPPOSITORUM

10 M 2021 06583 10/09/2021 Andreea Nina Andrei NADARE

11 M 2021 06584 10/09/2021 BEST IMAGE AGENCY SRL UTOPIA LAKE VIEW

12 M 2021 06585 10/09/2021 NICHE RECORDS niche records

13 M 2021 06586 10/09/2021 LIVIU CIPRIAN OGARCA PIZZERIA PRAZ VEGAS by
Ciprian Ogarca OLTENIA

14 M 2021 06588 10/09/2021 ROM EST EURO SRL ROM EST EURO est. 1994

15 M 2021 06589 10/09/2021 PET SPECIALISTS SRL PATRUPET YOUR FAMILY VET

16 M 2021 06590 10/09/2021 SC EMAGIC LIVE SRL NMVD

17 M 2021 06591 10/09/2021 CLAP INTERNATIONAL S.R.L. ClapArt

18 M 2021 06593 10/09/2021 CONEX DISTRIBUTION S.A. megadrive passion for motion

19 M 2021 06594 10/09/2021 ARONDA GLOBAL SRL A ARONDA global

20 M 2021 06595 10/09/2021 ASOCIAŢIA ORADEA -
RENAŞTEM ÎMPREUNĂ

CAO NAC 1910

21 M 2021 06597 10/09/2021 GTS INTERNATIONAL
ROMANIA

GO TO SUA

22 M 2021 06598 10/09/2021 GTS INTERNATIONAL
ROMANIA

usit

23 M 2021 06599 10/09/2021 NAPPAGE CONSULTING SRL CK Community Kitchen

24 M 2021 06600 10/09/2021 ANTENA TV GROUP SA adela Ce-i al tău e și al meu

25 M 2021 06601 10/09/2021 ANTENA TV GROUP SA adela Adevăr și eliberare

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06531 08/09/2021 PAS CONCEPT SRL THE HOME DESIGN THERAPY

2 M 2021 06554 09/09/2021 ALEMIR PROJECT DESIGN
SRL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/09/2021-12/09/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 06602 10/09/2021 CAMPEADOR SRL CAMPEADOR Recycling 4

Tomorrow

27 M 2021 06603 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL Smoked Sunday

28 M 2021 06605 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL OAKMOSS TABAC

29 M 2021 06606 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL PIANISTA

30 M 2021 06607 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL LURRA

31 M 2021 06608 10/09/2021 CAMPEADOR SRL CAMPEADOR RESIDENCE

32 M 2021 06609 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL OPERA 9

33 M 2021 06610 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL WOODY PIPERINE

34 M 2021 06611 10/09/2021 SC MATCA NATURALS SRL GREEN MAREMOTO

35 M 2021 06612 10/09/2021 AKOS SUTO
ALINA GRAPĂ
PHILIP HARTMAN

SPACE CHARGED

36 M 2021 06613 11/09/2021 ASOCIATIA CULTURALA
VIITORUL MUZICAL

ARMONIA Disco & Retro

37 M 2021 06614 12/09/2021 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

VINEA APOLDIA MAIOR

38 M 2021 06615 12/09/2021 UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE
AGRCOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

VINEA APOLDIA MAIOR MMXX
USAMV CLUJ-NAPOCA
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ALEEA METEOROLOGIEI NR.
26E, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
THE HOME DESIGN THERAPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicată
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicată, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzatorii
de bunuri și servicii, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, servicii administrative pentru

preluarea comenzilor, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii
de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analiză reacției la publicitate și cercetare de
piață, campanii de marketing, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, distribuire
de eșantioane, regruparea, pentru terţi, de
produse de mobilier, decorațiuni interioare,
veselă, echipamente de ilumina, obiecte de
papetărie, căni și pahare, materiale textile pentru
casă, articole de grădinărit, decorațiuni festive,
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

STR. EMIL RACOVIȚĂ NR. 26, BL.
B, ET. 1, AP. 17, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

INTERNI by Gruppo Euromobil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Ceruri de parchet și mobilă.
6. Garnituri metalice pentru mobilă, mobilă
(rotile metalice pentru -), glisoare metalice pentru
mobilă, console din metal pentru mobilă.
11. Covoare încălzitoare.

(210) M 2021 06531
(151) 08/09/2021
(732) PAS CONCEPT SRL, STR.

(210) M 2021 06554
(151) 09/09/2021
(732) ALEMIR PROJECT DESIGN SRL,
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17. Benzi cu adeziv folosite cu covoare, benzi cu
adeziv pentru fixarea covoarelor, benzi cu adeziv
pentru fixarea covoarelor pentru prevenirea
alunecării.
20. Mobilă și mobilier, mobilă superpozabilă,
rafturi de mobilă, picioare pentru mobilă, mobilă
din bambus, suporturi nemetalice pentru mobilă,
mobilă cu pat încorporat, glisoare nemetalice
pentru mobilă, mobilă stil antic, reproducere,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, elemente de
separare individuale (mobilă), canturi din plastic
pentru mobilă, mânere pentru mobilă, din plastic,
cleme pentru prinderea covoarelor pe trepte
(nemetalice).
22. Fibre pentru fabricare de covoare.
24. Articole textile la bucată pentru scopuri de
mobilare, țesături aspre de lână pentru covoare.
27. Materiale de covoare și covoare, covoare
antiglisante, covoare pentru ușă, covoare pentru
hol, covoare și mochete (textile), covoare din
piese combinate, covoare, carpete și preșuri,
covoare de lână lucrate manual, materiale
de bază pentru covoare, material antiderapant
pentru partea inferioară a covoarelor, covoare
care acoperă doar o parte din podea.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare.
37. Servicii de asamblare legate de instalarea
de mobilă, montare de covoare, furnizare
de informații privind curățarea covoarelor și
preșurilor.
39. Livrare de mobilă, transport de mobilă.
42. Proiectare de covoare și mochete.

───────

(210) M 2021 06576
(151) 10/09/2021
(732) WHITE DEALS SRL, SOS.

PANTELIMON NR.256, BL. 53,
SC.A , ET.9, AP. 49, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021648, ROMANIA

(540)
TCS

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

9. Cântare electrice, cântare electronice,
cântare pentru scrisori, cântare pentru bebeluși,
cântare de baie, cântare de bucătărie, greutăți
pentru cântare, cântare electronice portabile,

cântare de baie digitale, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare de uz medical, cântare
electronice digitale portabile, cântare electronice
pentru uz personal, cântare de birou pentru
scrisori, cântare de uz menajer pentru scrisori.

───────

(210) M 2021 06577
(151) 10/09/2021
(732) BYANCA-MIHAELA DASCĂLU,

ALE. TUDOR NECULAI, NR.
145, BL. 1016, SC. D, ET. 2, AP.
9, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Roua Dornelor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 05.01.01;
05.03.13; 06.01.02; 07.03.11; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, naro,
albastru, galben, gri

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

43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
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în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
de restaurante, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii hoteliere,
servicii de cazare hotelieră, servicii de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de hoteluri
și moteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, organizare de mese
la hoteluri, servicii de catering hotelier, furnizarea
de informații hoteliere, rezervări de hoteluri,
rezervari de hoteluri , rezervari la hoteluri,
evaluare de cazare hotelieră, rezervări de hotel
pentru terți, rezervare de cazare la hotel,
furnizarea de informații cu privire la hoteluri,
servicii de rezervare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, servicii de
consultanță referitoare la instalațiile hotelurilor,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
hotel, servicii electronice de informații cu privire
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervare de camere
de hotel, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări

de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 06578
(151) 10/09/2021
(732) ELITEX-TEVALE SRL, BLD.

LIBERTATII NR.1, BL.D SC.3
ET.6 AP.66C, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
130009, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
JULIETTE

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

24. Lenjerie de uz casnic, fete de perna,
cearsafuri, saci de dormit pentru bebelusi, fete
de masa nu din hartie, fata (lenjerie), prosoape
din material textil.

───────

(210) M 2021 06579
(151) 10/09/2021
(732) HEK INDUSTRIES GROUP SRL,

STR. CRISTIANULUI, NR. 28,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
MONOLIT homes & cabins

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

6. Construcţii metalice, inclusiv prefabricate,
structuri şi platforme metalice pentru construcţii,
structuri modulare metalice, case metalice
prefabricate, case transportabile din metal,
panouri metalice pentru construcţii, hale şi
acoperişuri metalice.

───────
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(210) M 2021 06580
(151) 10/09/2021
(732) BEREA DE AUR SRL, STR.

BUCIUM, NR. 23, CONSTRUCTIA
C1, JUDETUL IASI, IASI, 700153,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR.21/1, 21,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400423, CLUJ, ROMANIA

(540)

BEREA DE AUR BA BLONDA
LUMII ARTIZANALA IASI 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 06.19.09;
05.07.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7405), (Pantone 2007), rosu (Pantone
1665C), negru (Pantone 419C)

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

32. Bere
35. Servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comert cu bere.

───────

(210) M 2021 06581
(151) 10/09/2021
(732) PETRU RARES BERTZI, BD.

UNIRII NR. 74, BL. J3B, SC. 1, ET.
5, AP. 15, SECTOR 3, BUCURESTI,
030837, ROMANIA

(540)
G-nerations Folk&Rock

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

41. Servicii de festivaluri muzicale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de

evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de turnee sub formă
de servicii de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă,
prezentare de concerte muzicale, producere de
concerte muzicale, organizare și coordonare
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizare
de concursuri muzicale, organizarea de
reprezentatii de muzica live, producție de
concursuri de talente, servicii de divertisment
legate de concursuri, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de videouri muzicale, producție de
documentare, producție de înregistrări audio,
producție de spectacole scenice, producție de
spectacole muzicale, producție de materiale
video formative, producție audio și video
și fotografie, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, servicii de editare
sau înregistrare de sunete și imagini, închiriere
de aparate pentru reproducerea de sunete,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
rezervare de locuri la concerte, rezervarea
de săli de divertisment, servicii de rezervare
de bilete pentru spectacole, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, organizare de festivaluri.

───────
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(210) M 2021 06582
(151) 10/09/2021
(732) PETRE VASILE, STRADA

PRINCIPALĂ NR. 239/A, JUDETUL
MARAMURES, OARTA DE SUS,
437201, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19 SC B
AP 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)
COINCIDENTIA
OPPOSITORUM

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

41. Producţia de muzică, servicii de editare de
muzică, organizarea de spectacole muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de editare şi înregistrare
muzicale, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, servicii de compoziţii
muzicale, publicare de lucrări muzicale,
compunere de muzică pentru terţi, prezentare
de reprezentaţii muzicale, servicii de biblioteci
muzicale, transcriere muzicală pentru terţi,
divertisment muzical, organizarea de concerte
muzicale pentru radio, publicare de texte
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
producţie de înregistrări muzicale, organizare
de evenimente muzicale, producţie de videouri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
reprezentaţii de muzică live, organizare şi
coordonare de concerte, concerte de muzică
în direct, închiriere de instrumente muzicale,
publicare de partituri muzicale, producţie de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, interpretare de muzică şi canto,
organizare de concursuri muzicale, publicare de
cărţi de muzică, servicii de festivaluri muzicale,
servicii de divertisment muzical animat,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
organizare de concerte de muzică pop, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
închiriere de înregistrări fonografice şi muzicale,
organizare de spectacole vizuale şi muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
consultanţă privind producţiile cinematografice
şi muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, reprezentaţii în direct
susţinute de grupuri muzicale, producţie de
înregistrări sonore şi muzicale, compunere de
cântece, furnizare de informaţii în domeniul
muzicii, planificarea de piese de teatru şi
de spectacole muzicale, spectacole muzicale

în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, punerea la dispoziţie de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, reprezentaţie de dans, muzică şi teatru,
redactare la comandă (piese, muzicaluri, pentru
publicaţii etc), servicii de divertisment sub formă
de spectacole susţinute de o formaţie care cântă
muzică vocală, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale vocale, divertisment muzical
oferit de către formaţii instrumentale, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, producţie de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
servicii de editare în procesul de post-producţie
a muzicii, a materialelor video şi a filmelor,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web
de internet cu muzică în format mp3, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
oferire de divertisment muzical de către formaţii
vocale, servicii educaţionale sub formă de
programe muzicale de televiziune, prezentare
de spectacole în direct susţinute de o formaţie
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală,
producţie şi coordonare de exerciţii pentru
cursuri şi programe de muzică, selectare şi
compilare de muzică preînregistrată în vederea
difuzării de către terţi, furnizare de informaţii,
comentarii şi articole în domeniul muzicii prin
reţele de calculatoare, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, furnizare de publicaţii electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare
de instalaţii pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educaţională.,
activități culturale, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, divertisment teatral,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, educație și instruire, furnizare
de informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul muzicii, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe internet, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
educație muzicală.

───────
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(210) M 2021 06583
(151) 10/09/2021
(732) Andreea Nina Andrei, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 3, JUDETUL
GIURGIU, BULBUCATA, GIURGIU,
ROMANIA

(540)
NADARE

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

25. Rochii lungi de seara, sarafane (rochii),
rochii drepte, rochii de mireasa, rochii de tenis,
rochii din piei, rochii de plaja, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, rochii din piele,
rochii de bal, rochii lungi de seara, rochii pentru
domnisoare de onoare, rochii de gala pentru
femei, rochii din imitatie de piele, rochii pentru
sugari si copii mici, rochii si camasi de dama
pentru plaja, turnuri la rochii pentru funde obi
(obiage-shin), muu muu (rochii hawaiiene largi,
cu modele multicolore), costume de dama,
sacouri de gala, pantaloni, bluze de trening,
jachete de trening, pantaloni de trening cu banda
elastica, treninguri (pentru sport), bluze, geci,
geci "bomber", geci din piele, geci cu maneci.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata,
servicii de comert online, cu amanuntul si
ridicata.

───────

(210) M 2021 06584
(151) 10/09/2021
(732) BEST IMAGE AGENCY SRL,

STR. MOSTENI NR. 77, JUDETUL
GIURGIU, MOSTENI, 087236,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

UTOPIA LAKE VIEW

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 06.01.02

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

clase:
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de camere ca locuință temporară,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
organizare de cazare temporară, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, închiriere temporară de camere,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri
și plecări), servicii de recepție pentru cazare
temporară (înmânare de chei), servicii de
închiriere de camere, furnizarea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hoteluri, rezervări de pensiuni,
rezervări la restaurant, rezervari de hoteluri,
rezervari la hoteluri, rezervări pentru restaurante
și mese, rezervări de hotel pentru terți, servicii
de rezervări la restaurant, furnizare de informații
online despre rezervări de cazare pentru
concediu, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii de agenții de turism privind rezervări de
cazare.

───────
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(210) M 2021 06585
(151) 10/09/2021
(732) NICHE RECORDS, STR.

ARCUȘULUI, NR. 6A, PARTER,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

niche records

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu: cd-
uri cu muzică, benzi audio pre-înregistrate
cu muzică, benzi audio pre-înregistrate, non-
muzicale, benzi audio digitale pre-înregistrate,
benzi audio preînregistrate, casete cu bandă
înregistrate, casete preînregistrate, cd-uri pre-
înregistrate cu muzică, discuri (înregistrări
audio), discuri optice care conțin muzică, discuri
înregistrate cu conținut audio, discuri înregistrate
cu conținut video, înregistrări audio, înregistrări
muzicale, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, discuri de vinil.

───────

(210) M 2021 06586
(151) 10/09/2021
(732) LIVIU CIPRIAN OGARCA, STR.

BUZIAS, BL. M28, SC. 1, AP. 1,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA PRAZ VEGAS by
Ciprian Ogarca OLTENIA

(531) Clasificare Viena:
05.09.21; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

29. Burgeri din legume, carne, carne congelată,
carne proaspătă, carne prăjită, carne feliată,
carne şi produse din carne, paste de carne,
carne de porc, hamburgeri de carne, carne de
vită, carne de mânzat, carne pentru cârnaţi,
carne de pasăre, carne de raţă, plăcintă cu
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
pui congelată, carne prăjită de pui, carne de
vită feliată, carne de vită preparată, produse din
carne preparate, carne de pasăre gătită, carne
de pui proaspătă, carne de pasăre congelată,
bucati de carne refrigerate, chili con carne
(tocană de ardei iute şi carne), carne de pasăre
de curte, hamburgeri din carne de pui, friptură de
carne de porc, chiftele din carne de pui, chiftele
din carne de vită, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită lent
la cuptor (pulled pork), bucăţi de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvişuri, carne
de vită tăiată şi condimentată, friptă la grătar
(bulgogi).
30. Alimente obţinute din zahăr pentru
prepararea unui desert, alimente pe bază de
cacao, aluat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea, baclava, băuturi din cafea, băuturi
frapate, băuturi pe bază de ceai, bezele, blat de
pizza, brioşe, cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori
ai acestora, cacao, burritos (mâncare mexicană),
cappuccino, sosuri de carne, sandvişuri cu
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carne, plăcinte cu carne, sandvişuri cu carne
de pui, sos de carne de pui, paste, îngheţată,
cozonac, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, produse de patiserie, pizza.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
publicitare, de marketing şi promoţionale
respectiv: distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea şi publicarea
de texte publicitare, organizare de târguri şi
expoziţii cu scop comercial sau publicitar,
marketing, scrierea de texte publicitare,
inchirierea de standuri de vânzare, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de comerţ
online cu amănuntul si ridicata, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
relaţii media, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
postarea de afişe publicitare, servici de vânzări
online, comerţ online cu ridicata si amanuntul,
postare de afişe publicitare, servicii de relaţii
media, publicitate prin televiziune, servicii de
vânzare cu ridicata pentru catering.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrări.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
terasă, servicii de bucătari personali, furnizarea
de informaţii şi consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de restaurant washoku.

───────

(210) M 2021 06588
(151) 10/09/2021
(732) ROM EST EURO SRL, STRADA

REDULUI 5, JUDEŢ BACAU,
ONEȘTI, 601115, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ROM EST EURO est. 1994

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Șervețele de hârtie pentru uz casnic, hârtie
pentru șervețele, hârtie igienică sub formă
de rolă, role de hârtie igienică, hârtie, hârtie
reciclată, prosoape de hârtie, șervețele din
hârtie.

───────
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(210) M 2021 06589
(151) 10/09/2021
(732) PET SPECIALISTS SRL, DRUMUL

LUNCA OZUNULUI NR. 11,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PATRUPET YOUR FAMILY VET

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.08

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loţiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
veterinar, celule stem pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical
sau veterinar, preparate (tratamente) medicinale
pentru pielea animalelor.
41. Servicii educative și de instruire în domeniul
medicinei veterinare, servicii educative legate
de profesiile din domeniul veterinar, cursuri
educative în domeniul medicinei veterinare,
organizare și conducere de conferințe educative
în domeniul medicinei veterinare, organizare de
prezentări cu scopuri educative în domeniul

medicinei veterinare, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul medicinei
veterinare, instruire în îngrijirea animalelor de
companie.
44. Servicii veterinare, servicii de spitalizare
pentru animale, servicii de chirurgie veterinară,
servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru animale, asistenţă veterinară, furnizare
de informații în domeniul veterinar, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui animal, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale.

───────

(210) M 2021 06590
(151) 10/09/2021
(732) SC EMAGIC LIVE SRL, STR.

LOUIS BLANK 8, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NMVD

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), ateliere
organizate în scopuri culturale, centre de
divertisment, cabarete și discoteci, cluburi
de fani, compunere de cântece, compunere
de muzică pentru terți, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul seriilor de concursuri, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
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difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment on-
line, divertisment pe internet, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de instalații
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
pentru dans, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de servicii de divertisment în club,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de concursuri
muzicale, music-hall, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole de dans, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
turnee de recreere, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare

de baluri, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de
spectacole, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, producție
de spectacole, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, producție de spectacole muzicale,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
rezervarea de săli de divertisment, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii ale
agențiilor de divertisment, servicii culturale,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), servicii de cluburi
de noapte (divertisment), servicii de compoziții
muzicale, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment pentru utilizarea în
comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de galerii de artă, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, servicii
de mixare muzicală, servicii de planificare de
petreceri, servicii de recepție (divertisment),
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servicii de spectacole în direct, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de cluburile
de dans, servicii oferite de sălile de dans,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizarea de turnee sub formă de servicii de
divertisment.

───────

(210) M 2021 06591
(151) 10/09/2021
(732) CLAP INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. AVIONULUI NR. 26, BIROUL
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ClapArt

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
mov

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

9. Aplicații software pentru calculator
descărcabile, platforme software de calculator
înregistrate sau descărcabile, suporturi de
stocare digitale sau analog.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor, servicii de intermediere
comercială, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, căutarea de sponsorizări, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de comerț online
cu produse diverse.
36. Management financiar, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui site
web, transferul electronic de fonduri, transfer
electronic de monede virtuale, servicii de plăti cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, funcții de administrator fiduciar/custode,
strângerea de fonduri caritabile.

38. Furnizarea accesului la bazele de date,
servicii de baze de date electronice publice,
comunicații prin terminalele de calculator,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fișierelor digitale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, dezvoltare de
platforme de calculatoare, servicii de criptare a
datelor, cloud computing (însămânţare în nori),
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, software ca serviciu.
45. Managementul drepturilor de autor,
consultanță în proprietate intelectuală, servicii
de rețele de socializare on-line, administrarea
juridică a licențelor.

───────

(210) M 2021 06593
(151) 10/09/2021
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A.,

CALEA CHISINAULUI NR. 32,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

megadrive passion for motion

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb si accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor) permițând clientilor
sa le vada si sa le cumpere prin intermediul
magazinelor de vanzare cu amănuntul sau
punctelor de vanzare cu ridicata, precum si
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vanzare.

───────
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(210) M 2021 06594
(151) 10/09/2021
(732) ARONDA GLOBAL SRL, PALTINIS

8A, IGNAT & IGNAT, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 112233, DOLJ,
ROMANIA

(540)

A ARONDA global

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06595
(151) 10/09/2021
(732) ASOCIAŢIA ORADEA -

RENAŞTEM ÎMPREUNĂ,
STR.CUZA VODĂ, NR.15, AP.2,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CAO NAC 1910

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 26.11.06; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
25. Articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte, articole de îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermedierea de
contacte comerciale și economice, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
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organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, producție de programe
de teleshopping, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, realizare de
abonamente la servicii de colectare electronică
a taxelor pentru alte persoane, servicii de
achiziții, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților

pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, traducere și interpretare.

───────

(210) M 2021 06597
(151) 10/09/2021
(732) GTS INTERNATIONAL ROMANIA,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
267, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GO TO SUA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.04; 26.11.03;
29.01.01; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 06598
(151) 10/09/2021
(732) GTS INTERNATIONAL ROMANIA,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
267, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

usit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 26.04.07;
29.01.01; 29.01.05; 29.01.06

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06599
(151) 10/09/2021
(732) NAPPAGE CONSULTING SRL,

STR. AVRAM IANCU NR.48A,
SC.A , ET.V, AP.36, BIROU 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CK Community Kitchen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.18;
29.01.01; 29.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comercializare
în spatiu fizic şi/sau online, cu amanuntul si/
sau cu ridicata a produselor proprii şi ale
tertilor, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, organizarea de evenimente în
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scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online,
cu amănuntul şi/sau cu ridicata de produse
alimentare şi băuturi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, telefonic sau online, colectare,
transport și livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentatie publica,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, şaormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────

(210) M 2021 06600
(151) 10/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

adela Ce-i al tău e și al meu
(591) Culori revendicate:032C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de parfum, apă
de toaletă, deodorante de corp (parfumerie),

loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni și creme
de corp parfumate, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
șervețele parfumate, deodorante, deodorante cu
bilă (produse de toaletă), deodorante pentru
picioare, sprayuri pentru corp, uleiuri aromatice,
bețișoare parfumate, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei, odorizanți de cameră,
parfumuri de camera sub formă de spray,
potpuriuri parfumate, săculețe parfumate, spray
parfumat pentru casă, sprayuri odorizante pentru
cameră
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
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publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate

și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
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publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06601
(151) 10/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

adela Adevăr și eliberare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), negru, alb

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

3. Apă de colonie, apă de parfum, apă
de toaletă, deodorante de corp (parfumerie),
loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni și creme
de corp parfumate, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
șervețele parfumate, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante pentru picioare, sprayuri
pentru corp, uleiuri aromatice, bețișoare
parfumate, difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, odorizanți de cameră, parfumuri
de camera sub formă de spray, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, spray parfumat
pentru casă, sprayuri odorizante pentru cameră.
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
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pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte

publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
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radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,

organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06602
(151) 10/09/2021
(732) CAMPEADOR SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 13, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

CAMPEADOR
Recycling 4 Tomorrow

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
348C, 2420C), albastru (Pantone 282C)

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

40. Reciclare de deșeuri, servicii de reciclare,
servicii de tratare a deseurilor, tratarea
deșeurilor (transformare), tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea deșeurilor industrial, tratare
a deșeurilor, tratare a materialelor reziduale,
tratarea (recuperarea) materialelor din deșeuri,
tratarea (recuperarea) deșeurilor industriale,
triere de deşeuri şi de materiale pentru reciclare,
transformare (reciclarea deșeurilor), eliminarea
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de reziduuri solide, eliminarea deșeurilor
(tratarea deșeurilor), sortarea deșeurilor și a
materialelor reciclabile (transformare), sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile,
recuperarea materialelor din deșeuri, măcinare
de pietre, modelarea betonului, consultanță
privind reciclarea gunoiului și deșeurilor,
furnizarea de centre de reciclare, furnizare de
informații privind tratarea materialelor, furnizare
de informații despre reciclarea deșeurilor,
furnizarea de informații pentru utilizatori cu
privire la reciclarea și reutilizarea produselor
și materialelor, furnizarea de informații privind
tratarea materialelor, informații în domeniul
prelucrărilor de materiale.

───────

(210) M 2021 06603
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR.

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700011, IAȘI, ROMANIA

(540)
Smoked Sunday

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,

de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, arome
(uleiuri esenţiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────

(210) M 2021 06605
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR.

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)
OAKMOSS TABAC

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
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aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, arome
(uleiuri esenţiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme

cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────

(210) M 2021 06606
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR.

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)
PIANISTA

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
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pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat.

───────

(210) M 2021 06607
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IASI,
IASI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)
LURRA

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum,
loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni și creme
de corp parfumate, parfumerie (produse de
-), parfumuri naturale, preparate parfumate,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, apă micelară, bureți impregnați cu
produse de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate

pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale
și pentru uz personal), șervețele pentru
curățare utilizate pentru igiena intimă feminină,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului
impregnate cu preparate de curățat aromatizanți
pentru parfumuri, arome(uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────
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(210) M 2021 06608
(151) 10/09/2021
(732) CAMPEADOR SRL, CALEA

MOLDOVEI, NR. 13, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

CAMPEADOR RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12; 24.01.15

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 207C,
Pantone 711C, albastru închis (Pantone
282C), negru

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

35. Asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, administrație
comercială, marketing imobiliar, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții,
prezentare de bunuri si servicii, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
achiziţii, consiliere privind achizițiile, servicii de
intermediere în achiziții, evaluări referitoare la
aspecte comerciale, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor., consiliere privind achizițiile
imobiliare

───────

(210) M 2021 06609
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)
OPERA 9

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie , parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
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șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, arome (uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.

───────

(210) M 2021 06610
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)
WOODY PIPERINE

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,

preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, arome(uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, geluri pentru
mâini.

───────
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(210) M 2021 06611
(151) 10/09/2021
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR

GOSPODARI NR 11A, JUD. IAŞI,
IAŞI, 70011, IAȘI, ROMANIA

(540)
GREEN MAREMOTO

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp
şi faţă (cosmetice), lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale
și pentru uz personal), șervețele pentru

curățare utilizate pentru igiena intimă feminină,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului
impregnate cu preparate de curățat aromatizanți
pentru parfumuri, arome (uleiuri esenţiale),
extracte de flori (parfumerie), parfumuri lichide,
parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, geluri pentru
mâini.

───────
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(210) M 2021 06612
(151) 10/09/2021
(732) AKOS SUTO, STR. CASTELULUI

NR. 146, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500014, BRAȘOV, ROMANIA
ALINA GRAPĂ, STR. CIUCAȘ
NR. 31, BL. 31 SC. A AP. 6, JUD.
BRAŞOV, ZĂRNEŞTI, 505800,
BRAȘOV, ROMANIA
PHILIP HARTMAN, STR. IOAN
SLAVICI NR. 7, BL. 13 SC. A AP.
10, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500398, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SPACE CHARGED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.18

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

9. Înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă
41. Divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
producția de muzică, spectacole muzicale live,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale

───────

(210) M 2021 06613
(151) 11/09/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

VIITORUL MUZICAL, STR.
AVIATIEI, NR. 1A, AP. M5, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
ARMONIA Disco & Retro

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

41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, divertisment
muzical, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, producția de muzică, editare de muzică,
spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
organizare de evenimente muzicale, servicii de
compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de spectacole muzicale, organizare de
interpretări muzicale, organizare de spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
transcriere muzicală pentru terți, publicare de
lucrări muzicale, concerte de muzică în direct,
producere de concerte muzicale, servicii de
mixare muzicală, spectacole cu muzică în direct.

───────
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(210) M 2021 06614
(151) 12/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400372,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
VINEA APOLDIA MAIOR

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

32. Vinuri nealcoolice, must de struguri , suc
de struguri, băuturi cu suc de struguri, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, bere și produse
de bere, băuturi nealcoolice, ape, sucuri, sucuri
de legume (băuturi), amestec de sucuri de
fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
nealcoolice pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi nealcoolice constând dintr-un amestec
de fructe şi sucuri de legume, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază de
apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă tonică (băuturi care nu sunt pentru
uz medicinal), băuturi nealcoolice din malț,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele
de uz medical), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea

unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice, băuturi energizante, sorbeturi
(băuturi), băuturi din legume, ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi, băuturi de
fructe, băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, siropuri pentru
băuturi , ape minerale (băuturi), băuturi
carbonatate înghețate, băuturi carbogazoase
dulci, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi care conțin vitamine, sucuri de legume
(băuturi), băuturi îmbogățite cu nutrimente,
șerbeturi din fructe (băuturi), pastile pentru
băuturi gazoase, siropuri pentru prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
esențe pentru fabricarea băuturilor, băuturi din
fructe, fără alcool), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi pe bază de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai.
33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat, vin
pentru gătit, punci de vin, vin de căpșuni,
vin de struguri, vin de fructe, vin de mure,
vinuri roșii spumante, vinuri spumante naturale,
vinuri de masă, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri de desert, vin de orez galben,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vin de acanthopanax (ogapiju), băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
vinuri cu indicație geografică protejată, piquette
(băutură pe bază de vin), cocteiluri preparate
pe bază de vin, băuturi aperitive pe bază de
vin, vinuri cu denumire de origine protejată,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri
japoneze din struguri dulci conținând extracte
de ginseng și scoarță de cinchona, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masă,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/09/2021-12/09/2021

struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), băuturi aperitiv, băuturi
distilate, băuturi alcoolice energizante, băuturi
slab alcoolizate, băuturi răcoritoare aromatizate,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere.
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare și realizare
de târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de târguri legate de
publicare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de târguri de afaceri,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
organizare de târguri comerciale și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare
cu băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing,
cercetarea consumatorului, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice.
41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
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de vinuri, degustare vinuri (servicii de formare
în), evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea
de conferinte, congrese, seminarii, ateliere
de lucru, simpozioane, colocvii si expozitii,
organizarea si desfasurarea de examene,
prezentarea de spectacole live, publicarea
de materiale tiparite, lucrari scrise, carti si
texte, productia sau eliberarea de carti, filme,
videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio sau
de televiziune, productia sau difuzarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune referitoare la formare, instruire
si informare, productia de material didactic si
didactic pe suport cd si cd-rom, servicii de
biblioteca, asigurarea si exploatarea facilitatilor
de recreere si sportive, formare profesionala,
servicii de degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
informații în materie de recreere, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de petreceri, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, seminarii
educative, organizare de seminarii, realizarea de
seminarii, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii referitoare
la educație, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare

de cicluri de conferințe, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizare de
conferințe cu scopuri educative, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, teste educative, închiriere de
materiale educative, elaborare de manuale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative, organizarea de concursuri educative,
organizare de competiții educative, elaborare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, organizare de seminarii educative,
servicii educative pentru adulți, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, furnizare de demonstrații
educative, cursuri în cadrul taberelor educative,
publicare de materiale educative tipărite,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice
online, publicare de texte şi imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în
scopuri publicitare, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de tururi ghidate (instruire), servicii
de pregătire (educaţie) şi instruire, servicii de
recreere şi instruire, organizare de seminarii de
instruire, organizare de demonstraţii în scop de
instruire, organizare de evenimente ulturale şi
artistice, organizare de evenimente sportive şi
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culturale comunitare, coordonare de evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, servicii universitare, servicii de educație
universitară, servicii de învățământ în universități
sau colegii, servicii educaționale furnizate de
universități, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar.
42. Consultanță tehnică referitoare la
producerea vinului, cercetare agricolă, cercetare
alimentară, cercetare biotehnologică, cercetare
tehnologică, cercetare biochimică, cercetare
de produs, servicii de cercetare, cercetare
tehnologică chimică, cercetarea proceselor
industriale, cercetare științifică și industrială,
servicii de cercetare agrochimică, cercetare
privind creșterea plantelor, cercetare și
analiză științifică, servicii de cercetare în
agricultură, cercetare și dezvoltare de produse,
cercetare și dezvoltare de produs, servicii
de cercetare și dezvoltare, cercetare științifică
privind genetica plantelor, prestare de servicii
de cercetare, cercetare biotehnologică în
domeniul agriculturii, cercetare cu privire
la alimente, cercetare biotehnologică în
domeniul horticulturii, cercetare biotehnologică
în domeniul industrial, cercetare în domeniul
conservării mediului, cercetare referitoare la
cultivarea în horticultură, cercetare cu privire
la cultivarea în agricultură, cercetare științifică
integrată privind insectele dăunătoare din
sere și recolte, servicii de cercetare în
vederea dezvoltării de produse noi, servicii de
informare referitoare la siguranța produselor
chimice utilizate în horticultură, servicii de
informare privind siguranța îngrășămintelor
naturale utilizate în horticultură, consultanță
tehnică în materie de cercetare tehnică în
domeniul alimentelor și al băuturilor
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, servicii de catering specializate
în tăierea jambonului la târguri, degustări
și evenimente publice, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de

alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, furnizare de săli
de conferințe, închiriere de săli de conferințe,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servire de băuturi
alcoolice, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi),
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, pregătirea și furnizare
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de alimente și băuturi destinate consumului
imediat.
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, servicii de viticultură, consultanță în
domeniul viticulturii, horticultură, servicii pentru
horticultură, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații online
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare
la agricultură, horticultură și silvicultură,
furnizare de informații despre servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, închiriere
de echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de consultanță
cu privire la culturile din horticultură, servicii
de îngrijire de plante (servicii de horticultură),
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06615
(151) 12/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE

AGRCOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400372,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

VINEA APOLDIA MAIOR
MMXX USAMV CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.07.10

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

32. Vinuri nealcoolice, must de struguri, suc
de struguri, băuturi cu suc de struguri,
nealcoolice, bere si produse de bere, băuturi
nealcoolice, ape, sucuri, sucuri de legume
(băuturi), amestec de sucuri de fructe, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conţin sucuri de legume, apa plata,
apa carbogazoasa, apa minerala, apa potabila,
apa (băuturi), apă îmbuteliata, apă minerala
carbogazoasa, apa gazoasa (carbonatata),
apa cu arome, apa de masa, apă gazoasa
(sifon), apă de izvor, apa potabila distilata,
apă potabilă purificata, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi funcţionale pe baza de
apă, apă tonică(băuturi care nu sunt pentru
uz medicinal), băuturi nealcoolice din malţ,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi nealcoolice fara malţ (altele decât cele
de uz medical), băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
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nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri si
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aroma de bere,
băuturi nealcoolice cu aroma de ceai, băuturi
nealcoolice pe baza de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice, băuturi energizante, sorbeturi
(băuturi), băuturi din legume, ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi, băuturi de
fructe, băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, siropuri pentru
băuturi , ape minerale (băuturi), băuturi
carbonatate îngheţate, băuturi carbogazoase
dulci, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi care conţin vitamine, sucuri de
legume (băuturi), băuturi îmbogăţite cu
nutrimente, şerbeturi din fructe (băuturi),
pastile pentru băuturi gazoase, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, (băuturi din fructe,
fără alcool), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), băuturi nealcoolice pe baza de fructe,
băuturi nealcoolice constând dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, băuturi răcoritoare
pe baza de fructe cu aroma de ceai, băuturi
pe baza de apă care conţin extracte de ceai,
apa tonica, apa minerala aromatizată, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, apa îmbogatită cu
minerale (băuturi), apa carbogazoasa îmbogaţită
cu vitamine (băuturi), apa îmbogăţit nutritiv.
33. Vin, vin alb, vin spumant, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gatit, punci de vin, vin
de capsuni, vin de struguri, vin de fructe, vin
de mure, vinuri rosii spumante, vinuri spumante
naturale, vinuri de masa, vinuri albe spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vin de orez
galben, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vin de
acanthopanax (ogapiju), bauturi care contin
vin (sprituri), bauturi pe baza de vin, vinuri
cu indicatie geografica protejata, cocteiluri
preparate pe baza de vin, bauturi aperitive pe
baza de vin, vinuri cu denumire de origine
protejata, vinuri japoneze din struguri dulci
continând extracte de ginseng si scoarta de

cinchona, bautura alcoolica pe baza de vin
si fructe, bauturi aperitive pe baza de vin,
bauturi care contin vin (sprituri), bauturi pe
baza de vin, cocteiluri preparate pe baza
de vin, piquette (bautura pe baza de vin),
vin de canthopanax (ogapiju), vin de capsuni,
vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeura neagra
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gatit, vin rosu,
vin slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejata, vinuri cu indicatie geografica
protejata, vinuri de desert, vinuri de masa, vinuri
dulci, vinuri îmbogatite, vinuri neacidulate, vinuri
rosii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, bauturi alcoolice
(cu exceptia berii), bauturi aperitiv, bauturi
distilate, bauturi alcoolice energizante, bauturi
slab alcoolizate, bauturi racoritoare aromatizate,
bauturi alcoolice din fructe, bauturi alcoolice
aperitiv, bitter, bauturi alcoolice pre-amestecate,
bauturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere, vin rosu.
35. Servicii de informatii comerciale referitoare
la vinuri, organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare si realizare
de târguri comerciale, organizare si coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri si expozitii virtuale online, organizare si
desfasurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea si coordonarea
de târguri si expozitii în scopuri publicitare,
organizarea si coordonarea de târguri si expozitii
în scopuri comerciale, organizare de târguri si
expozitii în scopuri comerciale si publicitare,
organizare si coordonare de târguri legate de
publicare, servicii de târguri comerciale si de
expozitii comerciale, organizarea de târguri în
scopuri comerciale si publicitare, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare si coordonare de târguri de afaceri,
coordonare, pregatire si organizare de expozitii
si târguri comerciale în scopuri comerciale
si publicitare, planificare si organizare de
târguri comerciale, expozitii si prezentari în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de evenimente, expozitii, târguri si spectacole în
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
organizare de expozitii si târguri comerciale
în scopuri comerciale si de promovare,
organizare de târguri comerciale si expozitii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expozitii si târguri comerciale în scopuri
comerciale si publicitare, servicii de comert si
servicii de informare a consumatorilor, servicii
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de comert cu amanuntul si cu ridicata, informare
cu privire la produse de consum în legatura cu
alimente sau bauturi, servicii de aprovizionare
cu bauturi alcoolice pentru terti (achizitie de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
publicitate pentru promovarea bauturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzarii de
bauturi, servicii de vânzare cu amanuntul în
legatura cu bauturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amanuntul în legatura cu preparate utilizate
la fabricarea bauturilor, servicii de vânzare cu
amanuntul în legatura cu preparate utilizate
la fabricarea bauturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu bauturi
alcoolice (cu exceptia berii), servicii de vânzare
cu amanuntul prin retele informatice mondiale
în legatura cu bauturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amanuntul prin catalog în
legatura cu bauturi alcoolice (cu exceptia berii),
servicii de vânzare cu amanuntul prin retele
informatice mondiale în legatura cu bauturi
alcoolice (cu exceptia berii), servicii de vânzare
cu amanuntul prin corespondenta în legatura
cu bauturi alcoolice (cu exceptia berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legatura cu preparate
utilizate la fabricarea bauturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legatura
cu preparate utilizate la fabricarea bauturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare si realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale si publicitare,
organizare de expozitii si evenimente în
scopuri comerciale si publicitare, organizare de
evenimente, expozitii, târguri si spectacole în
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing,
cercetarea consumatorului, servicii de vânzare
cu amanuntul prin retele informatice mondiale
în legatura cu bauturi alcoolice (cu exceptia
berii), servicii de vânzare cu amanuntul prin
catalog în legatura cu bauturi alcoolice (cu
exceptia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legatura cu preparate utilizate la fabricarea
bauturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amanuntul în legatura cu preparate utilizate
la fabricarea bauturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amanuntul prin retele informatice
mondiale în legatura cu bauturi nealcoolice,
servicii de aprovizionare cu bauturi alcoolice
pentru terti (achizitie de baunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legatura cu preparate utilizate la fabricarea
bauturilor, servicii de vânzare cu amanuntul
în legatura cu preparate utilizate la fabricarea
bauturilor, informare cu privire la produse de
consum în legatura cu alimente sau bauturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legatura cu

bauturi alcoolice (cu exceptia berii), servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu bauturi
alcoolice (cu exceptia berii), servicii de vânzare
cu amanuntul prin catalog în legatura cu bauturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amanuntul
prin corespondenta în legatura cu bauturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amanuntul în
legatura cu bauturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legatura cu bauturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amanuntul în legatura cu
bauturi nealcoolice.
41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustarilor
de vinuri, degustare vinuri (servicii de formare
în), evenimente de degustari de vinuri în scopuri
educative, publicarea de materiale tiparite
referitoare la vinurile frantuzesti, organizare
si coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
si coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri educative, organizare si
coordonare de târguri în scopuri academice,
organizarea si sustinerea de târguri de educatie,
servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea
de conferinte, congrese, seminarii, ateliere
de lucru, simpozioane, colocvii si expozitii,
organizarea si desfasurarea de examene,
prezentarea de spectacole live, publicarea
de materiale tiparite, lucrari scrise, carti si
texte, productia sau eliberarea de carti, filme,
videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio sau
de televiziune, productia sau difuzarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune referitoare la formare, instruire
si informare, productia de material didactic si
didactic pe suport cd si cd-rom, servicii de
biblioteca, asigurarea si exploatarea facilitatilor
de recreere si sportive, formare profesionala,
servicii de degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustarilor
de vinuri, furnizare de activitati culturale,
furnizare de activitati recreative, furnizare de
informatii în materie de recreere, organizare
de activitati de divertisment, organizare de
activitati recreative, organizare de congrese si
de conferinte în scopuri culturale si educative,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de petreceri, organizare
si coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, seminarii
educative, organizare de seminarii, realizarea de
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seminarii, organizare de seminarii educationale,
organizare de seminarii si congrese, organizare
de seminarii si conferinte, desfasurare de
seminarii de instruire, organizarea si conducerea
de seminarii, organizare de seminarii referitoare
la educatie, realizare, coordonare si organizare
de seminarii, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizarea si conducerea
de conferinte si seminarii, organizare de
conferinte, servicii de conferinte, organizare
de conferinte educationale, organizarea si
conducerea de conferinte, coordonare de
conferinte de afaceri, organizare de reuniuni si
conferinte, organizare de cicluri de conferinte,
organizarea de conferinte educationale anuale,
organizare de conferinte cu scopuri educative,
organizare de conferinte în domeniul instruirii,
organizare de conferinte referitoare la educatie,
organizare de conferinte referitoare la instruire,
organizarea de conferinte referitoare la educatie,
organizare si conducere de conferinte educative,
organizare si coordonare de conferinte si
congrese, organizare de conferinte referitoare
la formarea profesional, teste educative,
închiriere de materiale educative, elaborare
de manuale educative, publicare de scrieri
educative, publicare de texte educative,
publicare de materiale educative, organizarea de
concursuri educative, organizare de competitii
educative, elaborare de materiale educative,
difuzare de materiale educative, organizare de
seminarii educative, servicii educative pentru
adulti, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, furnizare
de demonstratii educative, cursuri în cadrul
taberelor educative, publicare de materiale
educative tiparite, organizare de congrese si
de conferinte în scopuri culturale si educative,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare si coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului, organizare si coordonare de grupuri
de discutii educative, nu online, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), coordonare de expozitii cu scop
educativ, coordonare de expozitii în scopuri de
divertisment, coordonare de expozitii în scopuri
recreative, organizare de conferinte (instruire),
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educatie, organizare de prezentari în
scop de instruire, organizare de prezentari cu
scopuri educative, organizare de prezentari în
scopuri culturale, organizare de prezentari în
scopuri recreative, organizare de reprezentatii în
direct, organizare si coordonare de evenimente

de divertisment, organizare si realizare de
târguri cu scop cultural sau educational,
publicare de scrieri periodice electronice online,
publicare de texte si imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregatire (educatie) si
instruire, servicii de recreere si instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstratii
în scop de instruire, organizare de evenimente
culturale si artistice, organizare de evenimente
sportive si culturale comunitare, coordonare
de evenimente culturale, organizare de
conferinte educationale, organizare de reuniuni
si conferinte, organizare de seminarii si
conferinte, realizare, coordonare si organizare
de conferinte cu scop educativ, organizare de
congrese si de conferinte în scopuri culturale
si educative, consultanta privind organizarea
de competitii culinare, servicii de educatie
referitoare la arta culinara, servicii de consultanta
în domeniul competitiilor culinare, servicii
universitare, servicii de educatie universitare,
servicii de învatamânt în universitati sau colegii,
servicii educationale furnizate de universitati,
coordonare de cursuri de învatamânt la distanta,
la nivel universitar.
42. Consultanta tehnica referitoare la
producerea vinului, cercetare agricola, cercetare
alimentara, cercetare biotehnologica, cercetare
tehnologica, cercetare biochimica, cercetare
de produs, servicii de cercetare, cercetare
tehnologica chimica, cercetarea proceselor
industriale, cercetare stiinifica si industriala,
servicii de cercetare agrochimica, cercetare
privind creterea plantelor, cercetare si analiza
stiintifica, servicii de cercetare în agricultura,
cercetare si dezvoltare de produse, servicii
de cercetare si dezvoltare, cercetare stiintific
privind genetica plantelor, prestare de servicii
de cercetare, cercetare biotehnologica în
domeniul agriculturii, cercetare cu privire
la alimente, cercetare biotehnologica în
domeniul horticulturii, cercetare biotehnologica
în domeniul industriala, cercetare în domeniul
conservarii mediului, cercetare referitoare la
cultivarea în horticultura, cercetare cu privire la
cultivarea în agricultura, servicii de cercetare
în vederea dezvoltarii de produse noi, servicii
de informare referitoare la siguranta produselor
chimice utilizate în horticultura, servicii de
informare privind siguranta îngrasamintelor
naturale utilizate în horticultura, consultanta
tehnica în materie de cercetare tehnica în
domeniul alimentelor si al bauturilor, cercetare
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stiintifica integrata privind insectele daunatoare
din sere si recolte.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de bauturi),
asigurare de facilitati pentru târguri (cazare),
furnizare de spatii si materiale pentru târguri
si expozitii, servicii de catering specializate
în tinerea jambonului la târguri, degustari
si evenimente publice, servicii de catering
pentru spatii special amenajate pentru târguri
si expozitii, furnizare de alimente si bauturi
pentru oaspeti, furnizare de alimente si bauturi
pentru oaspeti în restaurante, furnizare de
alimente si bauturi in bistrouri, furnizare de
alimente si bauturi în internet-cafe, furnizare
de alimente si bauturi în restaurante si baruri,
servicii pentru furnizarea de bauturi, servicii
constând în furnizarea de bauturi, servire de
alimente si bauturi pentru oaspeti în restaurante,
servire de alimente si bauturi în restaurante si
baruri, servire de alimente si bauturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spatii
special amenajate pentru târguri si expozitii,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de furnizare de alimente si
bauturi, cazare temporar, servicii de unitati
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de bar,
servicii de pensiune, rezervari la pensiuni,
pensiuni pentru animale, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilitati pentru
camping, servicii de cantina, închirierea de
scaune, mese, fete de masa, sticlarie, închirierea
aparatelor de gatit, închirierea dozatoarelor
de apa potabila, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
si bauturi, sculpturi în alimente, servicii de
tabere de vacanta (cazare), servicii hoteliere,
rezervari de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea salilor de sedine, servicii
de motel, servicii de receptie pentru cazare
temporar (gestionarea sosirilor si plecarilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
batrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustari (snack-bar),
închirierea de (locuinte pentru) cazare temporar,
rezervari pentru cazarea temporar, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanta, furnizare
de sali de conferinte, inchiriere de sali
de conferinte, consiliere în domeniul culinar,
consultatii privind retetele de gatit, furnizare de
informatii cu privire la prepararea alimentelor si
bauturilor, furnizare de informatii sub forma de
retete de bauturi, pregatirea mâncarurilor si a
bauturilor, pregatirea si furnizare de alimente si
bauturi destinate consumului imediat, servicii în
domeniul gustarilor, servire de mâncare destinat
consumului imediat, restaurante (servirea

mesei), servicii de consultanta în domeniul
artelor culinare, servire de bauturi alcoolice,
servicii de informare, de consiliere si de
rezervare în legatura cu furnizarea de alimente
si bauturi, închiriere de aparate de distribuie de
bauturi calde si reci, cu exceptia distribuitoarelor
automate, servicii de caritate, si anume
furnizarea de catering de alimente si bauturi,
servicii de restauratie pentru receptiile firmelor
(furnizare de alimente si bauturi), furnizare de
informatii cu privire la prepararea alimentelor si
bauturilor, pregatirea si furnizare de alimente si
bauturi destinate consumului imediat.
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, servicii de viticultura, consultanta în
domeniul viticulturii, horticultura, servicii pentru
horticultura, servicii consultative si consultanta
privind controlul buruienilor, al organismelor
dauntoare si al parazitilor în agricultura,
horticultura si silvicultura, servicii consultative
si consultanta privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura si horticultura
durabila, servicii consultative si consultanta
privind utilizarea de îngrasamânt natural în
agricultura, horticultura si silvicultura, servicii
consultative si consultanta privind utilizarea de
îngrasamânt artificial în agricultura, horticultura
si silvicultura, servicii consultative si consultanta
privind utilizarea de îngrasamânt artificial
în agricultura si horticultura, exterminarea
parazitilor în agricultura, horticultura si
silvicultura si furnizarea de informatii despre
aceasta, servicii de combatere a daunatorilor
pentru agricultura, acvacultura, horticultura
si silvicultura, furnizare de informatii online
despre servicii de agricultura, horticultura si
silvicultura, servicii de control al daunatorilor
pentru agricultura, horticultura si silvicultura,
consultanta si servicii consultative referitoare
la agricultura, horticultura si silvicultura,
furnizare de informatii despre servicii de
agricultura, horticultura si silvicultura, închiriere
de echipamente pentru agricultura, acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii de consultanta
cu privire la culturile din horticultura, servicii
de îngrijire de plante (servicii de horticultura),
consultanta în domeniul agriculturii, horticulturii
si silviculturii, servicii de agricultura, acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii de agricultura,
horticultura si silvicultură.

───────
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05132 07/03/2018 STRATUS TECHNOLOGIES

IRELAND LIMITED
ZTC

Cereri Conversie publicate în 
17/09/2021(în ordinea numărului de

 depozit)



(210) M 2021 05132
(151) 07/03/2018
(732) STRATUS TECHNOLOGIES

IRELAND LIMITED,
INTERNATIONAL FINANCIAL
SERVICES CENTRE, 25/28
NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1,
IRLANDA

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

(540)
ZTC

(300)
Prioritate invocată:
87822229/06-03-2018/US

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

9. Dispozitive de interfață pentru rețea de
calculator, software de calculator, descărcabil și
hardware de calculator folosite la monitorizarea,
evaluarea, controlul și întreținerea operării
sistemelor industriale.
42. Software ca un serviciu pentru asigurarea
monitorizării, evaluării, controlului și întreținerii
operării sistemelor industriale.

───────
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 Referitor la cererea de marcă cu numărul de depozit M 2021 06458/06.09.2021 

publicată în data de 13.09.2021 – se scoate de la publicare, deoarece taxele de publicare şi 

examinare nu au intrat în contul OSIM. 

 

 


